
Het is zomer en het zonnetje schijnt heerlijk. 
De familie Bosco is heel blij want er is een klein broertje geboren.
Giovanni heet het baby’tje.    
‘Joepie, nu zijn Antonio en ik allebei grote broer!’ roept Giuseppe. 
Grote broer Antonio helpt papa Francesco op het veld. 
Ze werken hard.
Mama Magherita is trots op haar jongens.



De kleine Giovanni is geen baby meer. 
Hij is vier jaar en heel sterk. 
Kijk, Giovanni kan al vier houtblokken dragen.
Samen met zijn broer Giuseppe draagt hij het hout naar de keuken. 
Want vanavond kookt mama iets lekkers op het houtvuur.   
‘Misschien bakt ze wel pannenkoeken,’ lacht Giuseppe.



Wil je graag weten waar hun papa is? 
Het is wel een beetje droevig. 
Papa Francesco is twee jaar geleden gestorven. 
‘Hij is nu een ster aan de hemel die altijd voor jullie schijnt,’ 
zegt mama wanneer de jongens verdrietig zijn.
Mama is erg lief en zorgt goed voor hen.    



Wat doet Giovanni nu?
Hij danst op een koord voor zijn vrienden. Zo spannend!
Dit trucje zag hij op de markt van de acrobaten.
Zijn vrienden zijn bang. Wat moeten ze doen als hij valt?
‘Voorzichtig, Giovanni!’ roept één van zijn vriendinnetjes.  



Giovanni kan goed lezen. 
Hij leest veel. 
Naast zijn bed heeft zijn mama een kaars gezet. 
Zo kan hij ook lezen wanneer het vroeg donker is. 

Zie jij de maan en de sterren door het raam? 
Bij één van de sterren moet hij aan zijn papa denken. 
Zijn papa is altijd dichtbij als het donker is.



Giovanni leest graag. 
Soms kan hij niet stoppen met lezen. 
Hij leest zelfs aan de keukentafel. 
Zijn  boek is zo spannend dat hij zijn boterham vergeet op te eten. 
Vandaag vergeet hij ook dat hij zijn broers moet gaan helpen op 
het veld. ‘Oh, nee!’



Antonio komt boos de keuken binnen. 
‘Waar zit je, snotneus!
Ah, hier zit je. Haast je want er is veel werk op de boerderij. 
Wij hebben geen tijd om te lezen.
Pas op of ik gooi al die stomme boeken van jou weg.’   



Giovanni is negen jaar wanneer hij vreemd droomt.  

Zijn vrienden zijn hard aan het vechten.  
‘Stop met vechten!’ roept hij. Hij duwt en trekt aan hun armen 
en benen. Maar het helpt niet. 
Ze blijven vechten.  
 
Gelukkig komt iemand hem helpen. Het is Maria. 
Zie je haar in de verte?
Ze heeft een schitterend kleed aan.   
 



‘Giovanni, roepen, trekken of duwen helpt niet. 
Je moet je vrienden zachtjes vragen om te stoppen met vechten. 
Lief en zacht zoals je tegen de lammetjes praat.’ 

Op dat moment wordt Giovanni wakker. 
Oef, het is gelukkig maar een droom. 
  
De droom doet hem denken over wat hij later wil worden.  

Als hij later groot is, wil hij geen dokter of politieagent worden. 
Hij wil priester worden. Iemand die kinderen helpt. 



De kinderen uit het dorp van Giovanni gaan niet naar school. 
Ze moeten allemaal meehelpen op de boerderij.
Om priester te kunnen worden moet je wel naar school.
Daarom helpt de priester van het dorp Giovanni met lezen en 
schrijven.

 
 



Gelukkig dat de priester van het dorp hem helpt. 
Want de kinderen van zijn klas lachen hem uit. 
Omdat hij zo groot is en nog nooit naar school is geweest.  
En omdat hij op blote voeten loopt.
Bij Giovanni thuis zijn ze arm. 
Ze hebben geen geld voor schoenen en nieuwe kleren. 
Hij vindt dat niet erg. 
Want om te leren lezen en schrijven heb je toch geen nieuwe 
schoenen nodig?  



Giovanni studeert hard. Zijn droom komt uit. 
Hij is nu priester. 

Ze noemen hem niet meer Giovanni maar Don Bosco.
Hij gaat naar de grote stad Turijn om kinderen te helpen.



In Turijn schrikt Don Bosco.
Hij ziet kinderen die helemaal alleen zijn en op straat leven. 

Ze hebben geen mama of papa.
Ze hebben honger en zijn heel verdrietig. 



Don Bosco zorgt voor hen zoals een papa.
Hij geeft ze eten. 
Hij gaat op zoek naar een huis waar ze kunnen slapen.  
En zoekt mooie plaatsen in de stad om te spelen. 



De kinderen zijn blij. 
Don Bosco vindt een huis voor hen. 
Nu kunnen ze altijd bij Don Bosco spelen en plezier maken. 
Het is er heel gezellig, net zoals thuis.  



Er komen steeds meer kinderen bij Don Bosco wonen. 
Hij heeft extra helpers nodig. 
En vraagt aan zijn mama om te komen helpen. 

Nu hebben de kinderen ook een soort van mama die voor hen 
zorgt. Dat vinden de jongens leuk. 



Don Bosco leert zijn jongens niet alleen lezen en 
schrijven maar ook timmeren en schilderen.

Ze hebben samen veel plezier.  



Ze leren nog veel meer. 
Ze leren zelf schoenen maken en huizen bouwen.

Don Bosco werkt heel hard want hij wil iedereen helpen. 
Hij werkt dag en nacht.



Hij bouwt zelfs een mooie kapel voor zijn jongens. 
Daar kunnen ze dichtbij God zijn. 
Hij leert ze ook hoe ze kunnen bidden. 



 

Op een dag kan Don Bosco zijn bed niet meer uit.
Hij is doodziek en zijn jongens zijn ongerust.
Werkte hij misschien te hard voor hen?

Ze waken aan zijn bed en zorgen goed voor hem. 
En vragen aan God dat hij snel weer beter wordt.
   



Gelukkig geneest Don Bosco goed. 
 
Dit zijn de vrienden van Don Bosco. 
Ze zien er vrolijk uit, vind je niet? 
Ze zijn blij omdat ze altijd zo goed voor elkaar zorgen.

Ze hebben zelfs een hond die over hen waakt. 



De grijze hond is een speciale vriend van Don Bosco. 
Hij beschermt hem door te grommen wanneer iemand te dichtbij 
komt. 

Niet alle mensen vinden het fijn dat Don Bosco de straatkinderen 
helpt. Daarom proberen ze Don Bosco kwaad te doen. 
Maar als ze scherpe tanden van de grijze hond zien, 
lopen ze snel weg.   



Hier zijn de vrienden van Don Bosco weer.  
Ze zijn ondertussen al groot. 

Zie jij wat ik zie? Ze hebben allemaal hetzelfde kleed aan. 
Ze zijn ook priester geworden om te kunnen doen wat Don 
Bosco voor hen heeft gedaan.
Samen zorgen ze nu voor de straatkinderen.  

Ze worden salesianen van Don Bosco genoemd. 
Wist je dat er ook zusters van Don Bosco zijn?   



Jawel, Don Bosco heeft ook vriendinnen die hem helpen. 
Op het muurtje zit Maria Mazzarello. 
Zij is een goede vriendin van Don Bosco en de eerste zuster van 
Don Bosco.  
Don Bosco zorgt voor de jongens. 
Maria Mazzarello zorgt voor de meisjes.  

Sommigen zeggen Maria Mozzarella tegen haar. Omdat ze zich 
vergissen met de naam van de Italiaans kaas.
Heb jij al eens een stukje mozzarella geproefd? 
Het is heel lekker met een stukje tomaat en een blaadje 
basilicum.    



Dit is het verhaal van Don Bosco. 
Don Bosco leeft vandaag niet meer. 
Hij is net zoals zijn papa, een schitterende ster die aan de 
hemel schijnt voor alle kinderen van de wereld.

Don Bosco heeft veel vrienden over de hele wereld. 
Misschien ben jij ook wel één van zijn vrienden? 
Dat vindt hij vast wel leuk.


