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Dit is Kiko.
En naast Kiko zie je Kiko’s vriend: de hand.
Nu denk je misschien, wat moet je met een hand als vriend?
Dat zul je snel zien.



“Hallodido hand! Ik wil vliegen, maar ik heb 
geen vleugels,” zegt Kiko.

“Okidoki Kiko,” zegt de hand.
“Ik ben je vliegtuig. Ga maar aan boord, 
ik vertrek meteen.”

ZOEEEEEF doet het vliegtuig.



“Hallodido hand! Mijn benen willen dansen, 
maar ik heb geen muziek,” zegt Kiko. 

“Okidoki Kiko,” zegt de hand. 
“Ik ben je muzikant. Ik heb een piano en mijn 
vingers weten hoe je de toetsen kunt laten zingen.” 
  
PLING-PLONG-PLING klinkt de piano.



“Hallodido hand! Ik wil iets lekkers eten, 
maar ik weet niet wat,” zegt Kiko. 

“Okidoki Kiko. Dan ben ik je bakkertje. 
Wil je een appeltaart of een chocoladetaart 
of een dropjestaart of een bananentaart?” 

“Ik wil een appelchocoladedropjesbananentaart!” 
roept Kiko. 

JUM, JUM, JUM smult Kiko.



“Hallodido hand, ik wil tikkertje doen,  
maar dat kan niet in mijn eentje!” zegt Kiko

“Okidoki Kiko. Dan ben ik je speelmaatje,” 
zegt de hand.

“Mag ik je haar aanraken?” vraagt de hand. 

“Ja, natuurlijk,” zegt Kiko.

“Mag ik je neus aanraken?” vraagt de hand. 

“Ja hoor,” zegt Kiko.

“Mag ik je hand aanraken?” vraagt de hand. 

“Ja!” zegt Kiko.



“Mag ik je onder je ondergoed 
aanraken?” vraagt de hand.

 “NEE!” roept Kiko. “DAT MAG NIET!”

“Goed zo Kiko,” zegt de hand.

“Niemand mag je onder je ondergoed 
aanraken. Dat is De Ondergoedregel. 
En als iemand het wel doet, moet je het 
tegen iemand vertellen. Hou het niet geheim.”



“Hallodido hand! Ik wil naar dromenland, 
maar ik weet niet hoe ik daar kom.”

“Okidoki Kiko, ik wijs je de weg.
Ga lekker in je bed liggen,  
doe je ogen maar dicht en dan kom je er vanzelf.”

ZZZZZZZ doet Kiko.



© 2011 Alle rechten voorbehouden
Realisatie: Grey Amsterdam
Productiemaatschappij: Not to scale
Illustraties: Punga
Met dank aan: Rikky Schrever, Manon Sikkel

www.coe.int/oneinfive

Ongeveer een op de vijf kinderen is slachtoffer van seksueel geweld,
inclusief seksueel misbruik. Dit boek is ontwikkeld door de Council of
Europe als onderdeel van haar ONE in FIVE-campagne om seksueel 
geweld tegen kinderen te stoppen.



LEER JE KIND DE ONDERGOEDREGEL 
www.ondergoedregel.nl

Dit voorleesverhaal legt kinderen 
De Ondergoedregel uit. Zo leren ze 
spelenderwijs waar zij wel aangeraakt 
mogen worden en waar niet. Wilt u meer 
weten over dit onderwerp ga dan naar 
www.ondergoedregel.nl.  
 
 


