
KIDS! Een hart van goud
Een hart van goud, dat zeg je over iemand die veel voor anderen 
overheeft. Franciscus van Assisi was zo iemand. Franciscus van 
wattes? Frans, want zo wordt hij ook wel genoemd was toen hij 
jong was, een vrolijke frans, een zorgeloze pretmaker.

Spannend leven
Franciscus was de zoon van een rijke 
textielkoopman. Hij leefde rond het jaar 
1200 in Italië. Net als alle jongens wilde 
Franciscus (in het Italiaans: Francesco) 
later ridder worden. Toen zijn geboorte-
stad Assisi oorlog kreeg met de stad  
Perugia werd zijn droom waarheid. Als 
ridder vocht hij mee. Nadat Assisi de 
veldslag verloor, werd Franciscus ge-
vangen genomen en opgesloten in een 
donkere vochtige kerker. 

Van ridder tot heilige
Toen Franciscus na meer dan een jaar 
ziek thuiskwam, stond de rijkdom van 
zijn familie hem zo tegen dat hij koos 
voor een nieuw leven. Gekleed in een 
ruwe pij en bedelend voor zijn eten 
zong hij over de goedheid van God. Hij 
hielp armen en zieken en gaf zelfs zijn 
eten weg. Franciscus van Assisi werd 
zo een beroemde heilige, die door veel 
mensen wordt bewonderd. Jongeren 
trokken graag met Franciscus op en 
probeerden hun leven te leiden zoals 
hij. Daarom begon hij een klooster- 
orde. De kloosters stonden in de stad, 
dichtbij de arme mensen die hij wilde 
helpen.
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Wist je dat... 
Nick en Simon op 
hun album Luister 
een liedje zingen 
met de titel ‘Hart 
van goud’?

Franciscus van Assisi, Piet Worm, 1946

Kijk eens goed naar het plaatje. 
Welke vogels herken je. Ik zie 

een ………………............................................

een ………………............................................

en een …………………...................................

?
Franciscus van  

Assisi, Italië, 2004, 

RMCC b254



Bevriend met dieren
Franciscus staat bekend om zijn liefde 
voor de natuur en de dieren. Dieren  
waren voor hem zijn broeders, zijn 
vrienden. Hij maakte een wilde wolf 
tam en sprak met vogels. En hij schreef 
en zong een lied over hoe mooi hij de 
natuur vond: het ‘Zonnelied’.
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Wist je dat... 
Franciscus en Dierendag in 
het museum te zien zijn op 
Feest! Weet wat je viert?

4 oktober: Werelddierendag 
Wist je dat Franciscus alles te maken heeft met Dierendag? In 1927 bedacht de 
Tsjechische juffrouw Winter dat mensen een dag per jaar speciaal aan de dieren 
moesten denken. Ze schreef een brief naar de Wereldvereniging van de Dieren-
bescherming, die het een geweldig idee vond. Over een toepasselijke datum 
hoefden ze niet lang na te denken: de feestdag van Franciscus op 4 oktober!  
In 1930 werd Dierendag voor het eerst in Nederland gevierd.

Franciscus preekt voor de vissen, Lou Asperslagh, 

eerste helft 20e eeuw, BMH v3943a

Zonnelied
Goeiedag, broeder zon,
jouw stralen voelen als een kus op ons gezicht.
Elke morgen maak je ons weer wakker.
Fel en stralend maak je ons warm met jouw licht.

Wij bewonderen je, zuster maan.
Je geeft ons licht, in het donker van de nacht.
En daarboven, helder en heel erg mooi,
jouw sterrenhemel die schitterend naar ons lacht. 

Wil je het hele gedicht lezen? Surf dan naar de  
kinderpagina van www.museum-minderbroeders.be

Dieren in de taal

Blaffende _ _ _ _ _ _ bijten niet (6)

Ieder _ _ _ _ _ _ _ _ zingt zoals het gebekt is (8)

Van een _ _ _ een olifant maken (3)

Zo vet als een _ _ _ _ _ _ (6)

Honger hebben als een _ _ _ _ _ (5)

?
kinderactiviteiten GOUD
> Goudzoekers opgelet! Zeef je eigen goud en maak 

met je gevonden buit je eigen sieraad, amulet of mas-
ker. In de herfst- en kerstvakantie extra workshops! 
Elke zondagmiddag | 14.00-15.00 uur | € 2,50 per kind 
(4-12 jaar) excl. entree | reserveren niet nodig.

 
> Kom alles te weten over goud en speur mee naar de 

verdwenen gouden schat. Haal een gratis speurtocht 
bij de kassa! (6-12 jaar)

Werelddie-

rendag 2005. 
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Oplossing
Welke vogels herken je? Ooievaar, zwaluw, duif en uil.
Dieren in de taal: honden, vogeltje, mug, varken, paard. 


