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Een Gompiebos met 9 prachtige dorpjes en één Koning 
Er was eens prachtig bos en in dit bos wonen de Gompies. Gompies zijn 
een soort grote grappige en vrolijk ogende kabouters met kleine benen, 
grote voeten met gympies en een groot hoofd met 3 haren er op. 
Gompies van jong tot oud vinden het super tof om in spijkerbroek te 
dansen op muziek van Martin Garrix, Justin Bieber en soms maar dan 
ook heel soms op muziek van Nick en Simon. 
 
De Gompies zijn verdeeld over 9 dorpjes in het bos. Eén groot dorp met 
ongeveer 200 Gompies wat centraal ligt in het Bos. Het is een prachtig 
dorp met leuke winkeltjes, een zwembad en een plek waar de 
kindergompies lekker kunnen voetballen, zingen, dansen en hun DJ 
skills kunnen oefenen. Ten noorden van het grote dorp liggen twee 
middelgrote dorpen waar ongeveer 45 Gompies wonen. En om het 
centrale grote dorp liggen de 6 andere kleinere dorpjes met ieder 20 tot 
25 inwoners. Helemaal in het noorden aan de rand van het bos staat 
het mooie kasteel van de Koning. 
 
Ieder dorpje heeft een dorpsbaas. De baas bepaalt in overleg met de 
andere Gompies in zijn dorp wat er gaat gebeuren. Het leuke is dat 
iedereen de baas mag worden. Eens in de 4 jaar mogen alle Gompies 
uit het dorp kiezen wie er dan voor 4 jaar de baas mag zijn. De koning 
is en blijft natuurlijk “de baas” van alle dorpen. Dit betekent dat hij de 
regels maakt waarin staat wat dorpen wel en niet mogen doen.  
 
Alleen of (een beetje) samenwerken? 
Veel doen de dorpjes alleen met de Gompies uit hun eigen dorpje. 
Hierbij kun je denken aan eten maken, dansen op Nick en Simon, 
huisjes bouwen en kijken naar tv programma’s als “The Voice of het 
Gompiebos” of “So you think you can Gompieadance”. 
 
Er zijn ook dingen die een paar dorpjes samen oppakken. Sommige 
kleine dorpjes verbouwen samen met het grote dorp groenten. Weer 
een paar andere kleine dorpjes verbouwen samen (zonder het grote 
dorp) groenten en soms ook wat fruit. Met deze samenwerking is 
iedereen blij. Samen kan je vaak toch meer dan alleen vinden ze. 
Er zijn ook dorpjes die vroeger weleens samen hebben samengewerkt 
maar daarmee zijn gestopt. Zo werkte twee dorpjes samen met het 
grote dorp om snoep te maken in de snoepfabriek van het grote dorp. 
Samen moesten ze bepalen welke smaken ze gingen maken. Maar de 
kleine dorpjes hadden het idee dat het grote dorp niet goed luisterde en 
gewoon de smaak maakte die zij het lekkerst vonden. De twee kleine 
dorpjes zijn toen de samenwerking gestopt en gaan samenwerken met 
een snoepfabriek uit een ander bos. Toen bleek dat ze EN lekkerdere 
snoepjes kregen EN ze ook nog eens minder geld hoefden te betalen.  
 
 

 
Oh nee…de school van de koning staat op instorten! 
Bij het kasteel van de koning staat een hele oude school. Deze 
school heeft de koning lang geleden laten bouwen voor 100 
GompieEURO’s. Alle kinderen uit de dorpjes gaan daar naar 
school. Veel van de volwassen Gompies die werken op de school 
en betaald worden door de koning komen ook uit één van de 
negen dorpjes in het bos.  
  
De school is heel oud en staat bijna op in storten. Twee jaar 
geleden heeft de Koning al aangegeven aan de bazen van de 
dorpjes dat er dringend een nieuwe school moet komen. De 
koning wil hier wel aan meebetalen maar kan het niet meer 
allemaal regelen. De Koning is namelijk al oud en kan dat 
allemaal niet meer aan. Daarnaast denkt de Koning ook dat de 
dorpjes dat samen veel beter kunnen. De dorpen weten zelf veel 
beter wat kinderen op school willen dan dat de Koning dat weet. 
En de Koning denkt dat de dorpjes het samen ook veel goedkoper 
kunnen regelen en betaalt daarom 70 GompieEURO’s in plaats 
van de 100 GompieEURO’s die de oude school kostte. 
 
Samen werken met alle negen? 
Al ander half jaar praten de bazen van de dorpjes op het 
maandelijkse feest over hoe ze moeten samenwerken om de 
nieuwe school te bouwen. Wat ze met elkaar bedacht hebben is 
dat de school centraal moet komen bij het grote dorp en dat het 
grote dorp ook een het voortouw mag nemen bij het bouwen van 
de school EN bij het zorgen dat alles goed gaat als de school 
open is. Het grote dorp heeft namelijk zelf vroeger ook al eens 
een school gehad en heeft de meeste Gompies die kunnen helpen 
om mee te helpen de school te bouwen. Er staat nu nog bijna 
niks maar over 6 maanden moet de nieuwe school er wel zijn! 
  
De dorpen geloven er in maar maken zich ook wel een 
beetje zorgen… 
Alle 9 dorpjes geloven dat ze samen, als ze het goed doen, beter, 
slimmer en goedkoper de school kunnen bouwen en ook straks 
zorgen dat alles goed gaat als de nieuwe school open is. 
  
Waar de Gompies zich zorgen over maken zijn de volgende 
punten: 
• De dorpsbazen hebben nog niet zo goed tegen elkaar 

verteld wat ze nu precies willen met de school. Ze willen 
allemaal beter, slimmer en goedkoper maar hoe en wat 
precies hebben ze nog niet gezegd 

• Vroeger hebben de 9 dorpjes ook al eens met zijn allen 
samengewerkt. Daar ging toen zoveel tijd in praten en schrijven 
zitten in plaats van doen. Daarom zijn ze met de samenwerking 
gestopt  

• De kleinere dorpen zijn soms bang dat het met zijn allen zo 
traag zal gaan. Een klein dorpje kan snel overleggen en snel 
iets doen. Dit komt omdat een klein dorp niet zoveel Gompies 
heeft om mee te praten en de baas van het dorpje kan 
beslissen. Met 9 dorpen zijn er wel weer heel veel baasjes die 
het eerst eens moeten worden.  

• De kleinere dorpjes zijn soms bang dat het grote dorp gaat 
bepalen wat er gaat gebeuren. Net zoals het voorbeeld rond de 
snoepfabriek. De kleine dorpjes willen ook goed mee kunnen 
bepalen wat er met de school gaat gebeuren  

• Vorige maand zijn er weer nieuwe bazen gekozen in de dorpen. 
Sommige dorpen hebben dezelfde baas als daarvoor en andere 
hebt echt een nieuwe baas. Van alle oude bazen was duidelijk 
dat ze willen samenwerken. Van de nieuwe bazen weet niemand 
het echt.  

• Stiekem praten sommige dorpje(s) wel eens met dorpjes uit een 
heel ander bos. Dit om te kijken of ze misschien wel met hen 
een school gaan bouwen en daar de kinderen les laten krijgen. 

• Niet elke baas van het dorp durft even makkelijk te zeggen wat 
hij of zij echt vind. Sommige roepen heel hard en andere zijn 
heel stil.  

• Iedereen is er nu voor om samen te gaan werken en willen er 
iets moois van maken. Maar de Gompies vragen zich ook af of 
dat zo blijft als er iets niet goed gaat? De Gompies maken zich 
wel zorgen wat er dan gebeurt. Bijvoorbeeld als het bouwen van 
de school veel meer geld kost dan vooraf gedacht; als de 
kinderen straks helemaal niet zo blij zijn met de nieuwe school 
of als de school te laat klaar is.  
 

Waar hebben de Gompies onze hulp bij nodig? 
Alle Gompies vinden het belangrijk om samen eerst de spelregels te 
bedenken die er voor zorgen dat de samenwerking met zijn negenen 
ook goed gaat. Hierbij gaat het om de samenwerking om samen een 
mooie nieuwe school te bouwen. Maar ook te zorgen dat er daarna 
goed les wordt gegeven, kinderen blij zijn, de juffen en meesters het 
naar hun zin hebben maar ook dat het de dorpen niet te veel geld 
kost. 
 
Wat de Gompies de kinderen vragen is: 
 
Welke spelregels moeten we vooraf met elkaar afspreken om 
nu en in de komende jaren goed samen te werken rond de 
nieuwe school?  
 


