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De Onstuitbare Buschauffeur 
Het was een drukke dag voor Kofi, de Ivoriaanse 
buschauffeur. Hij had de hele dag met zijn oude bus van 
dorp naar dorp gereden en passagiers opgepikt en hen 
naar hun bestemming gebracht.

Toen hij het laatste dorp van de dag binnenreed, zag 
Kofi een man langs de kant van de weg staan met 
twaalf geiten. De man vroeg of hij zijn geiten mee op 
de bus kon nemen. Kofi, als de vriendelijke en gulle man 

die hij was, stemde ermee 
in.

Maar toen de man de geiten 
in de bus laadde, besefte 
Kofi dat de bus al vol was. 
Er was geen ruimte meer 
binnen, dus vroeg hij de man 
om de geiten op het dak te 
zetten. De man aarzelde 
eerst, maar Kofi stelde hem 
gerust dat de geiten daar 

veilig zouden zijn.

Toen ze op de laatste etappe van hun reis vertrokken, 
werd de weg wat ruiger. Kofi moest om gaten en 
modderpoelen heen manoeuvreren en al snel kwam de 
bus vast te zitten in de modder. Kofi vroeg de 
passagiers om hem te helpen de bus eruit te duwen. 



Samen zetten ze hun schouders eronder en lukte het 
om de bus weer in beweging te krijgen.

Net toen ze dachten dat ze alle hindernissen hadden 
overwonnen, ging de bus plotseling stuk. Gelukkig waren 
de passagiers geduldig en begripvol. Ze zongen gezellig 
liederen samen terwijl Kofi hulp kreeg van een monteur 
die toevallig aan boord van de bus was.

Met de hulp van de monteur kon Kofi de bus repareren 
en weer aan de praat krijgen. Maar toen ze verder 
reden, kwamen ze nog een uitdaging tegen - een 
overstroomde weg. Kofi wist dat ze nu niet terug 
konden, dus vroeg hij de passagiers om hem te helpen 
een brug van hout te bouwen om eroverheen te komen 
en dat deden ze.

Ondanks alle hindernissen die ze tegenkwamen, bleven 
Kofi en zijn passagiers optimistisch. Ze werkten samen 
om elke uitdaging te overwinnen en uiteindelijk kwamen 
ze allemaal veilig aan op hun bestemming.

Kofi was moe maar tevreden toen hij de laatste 
passagier afzette en naar huis ging. Hij wist dat hij de 
volgende dag weer rijdag tegemoet ging, maar hij was 
dankbaar dat hij zulke geweldige passagiers had die 
altijd bereid waren om hem te helpen.



