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Koning Leeuw en zijn Ministers 
Een poppenspelletje met stokpoppen uit dubbegevouwen karton. 
 
 
 

 
 
Voordeel van dubbele stokpop-figuren is, dat ze 2 kanten uit kunnen lopen. 
 
Nodig: 
Afdrukken op A4 van de patronen 
Verschillende kleuren karton 
Barbecueprikkers 
Fijn schaartje 
Potlood 
Lijm 
Schilderstape 
Paperclips 
Eventueel zwarte verf voor de stokjes  
 
Werkwijze: 
Knip de patronen uit, leg met de stippellijn tegen de vouwrand van het 
dubbelgevouwen karton, trek de vorm om met potlood en knip uit. 
Maak “origami”-vouwen bij de kop van de leeuw, de kat en de staarten van 
kat en vos, om de figuren te modelleren. 
Zet het stokje in de buikholte van de dieren vast met schilderstape. Lijm 
daarna de koppen, lijven en staarten tegen elkaar (de poten en oren niet!).  
Plak de extra onderdelen erop en knip uit zwart karton ogen voor de dieren. 
Laat drogen. Gebruik hiervoor paperclips.  
Maak naar eigen inzicht een oerwoud-decor, ook als stokpop. 
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Speel het verhaaltje met een paar kinderen achter een bank, of een op zijn 
kant gezette tafel. Lees het voor, met flinke pauzes, zodat de kinderen 
kunnen reageren met de poppen.  
Het decor kan door iemand worden opgehouden of worden vastgeplakt op de 
rand van tafel of bank. 
Natuurlijk is het leuker als er publiek is! 
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Koning Leeuw en zijn Ministers 
Naar een fabel uit Zambia. 
 
Koning Leeuw had drie ministers: Vos, Kat en Raaf. Koning Leeuw 
regeerde en jaagde, en zijn minsters gaven hem raad en aten wat Leeuw 
hen gaf. Allemaal waren ze tevreden. 
 
Op een dag kwam Kameel aan in het koninkrijk.  
Leeuw vond hem aardig en zei: "Blijf bij ons als een gast." Kameel bleef 
van toen af aan bij Leeuw. Ook hij was tevreden, want hij had weiden om 
te grazen, water om te drinken en bescherming van de sterke koning. 
 
Maar op een dag werd Leeuw aangevallen door Olifant.  
Omdat Leeuw gewond was, kon hij niet meer jagen. De ministers kregen 
honger.  
"Wat zullen we doen?" vroegen ze aan elkaar.  
"Laten we Kameel opeten," stelde Vos voor.  
"De koning zal dat nooit goedvinden," zei Kat, "Kameel was zijn gast."   
"Laat mij met hem praten," zei Raaf en vloog naar de koning. 
 
"Oh, Koning," kraste hij, " U eet en drinkt niets en we zijn bang dat u zal 
sterven van zwakheid."   
"Je hebt gelijk," antwoordde Leeuw, "maar ik kan niet jagen."   
"Er is vlees vlakbij." zei Raaf.  
"Jij denkt zeker aan Kameel, " zei Leeuw boos. "Ik heb gevraagd of hij 
onze gast wil zijn! Dat doe ik niet”   
"U zult zien dat Kameel zelf zal komen om U zijn eigen vlees aan te 
bieden," antwoordde Raaf.  
"Als dat zo zou zijn, dan wil ik er wel over denken." mompelde Leeuw. 
Raaf vloog weg naar zijn vrienden en hij vertelde hen zijn plan.  
Toen vroegen ze Kameel om met hen mee te gaan op ziekenbezoek bij 
de koning. 
 
Toen ze bij Koning Leeuw waren aangekomen, nam Raaf als eerste het 
woord. "Oh, allermachtigste koning," vleide hij, “U zult sterven van 
zwakheid als u niets eet. Maar wij, uw ministers, geven onze levens voor 
u. Eet mij en wordt weer sterk." Nog voor Raaf uitgesproken was riep 
Vos: "Nee, machtige koning, Raaf heeft maar weinig vlees onder zijn 
veren, neem mijn vlees!" Voor de koning wat kon zeggen, zei Kat: "Nee, 
waardevolste koning, Vos is niet schoon, eet mij toch." 
Maar toen begonnen Raaf en Vos door elkaar te schreeuwen. "Nee, nee, 
kattenvlees smaakt niet lekker!" 
Kameel dacht: "Dit is mijn kans om de koning mijn dankbaarheid te 
tonen, en hij zal het toch nooit goed vinden." Dus zei Kameel tegen de 
koning: "Oh, Koning, als u geen vossenvlees, ravenvlees of kattenvlees 
kunt eten, neem dan mijn vlees." 
 
Toen spraken Vos, Raaf en Kat: "Ja Koning, neem hem als maaltijd," en 
ze sprongen allemaal op Kameel en verscheurden hem. 
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Patronen afdrukken op A4-formaat. 
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