
ha
iku

vis
je Woorden, warme lucht,

adembenemend verpakt.
Ontroering in huis.

ha
iku

vis
je Door het huis een zucht.

Hij doet draaien en keren
wat net nog stil hing.

ha
iku

vis
je En dan plotseling,

een zacht briesje in de lucht.
Je dacht net iets moois.

ha
iku

vis
je Met wat je fluistert,

veroorzaak je beweging
zonder dat het stormt.

2. Maak met juttetouw een kruis van twee bamboestokjes.

3. Hang aan elk uiteinde een draadje van garen of nylontouw, gelijk of verschillend van lengte.

4. Plooi van lichte ijzerdraad vier haakjes en hang ze aan de draadjes.

5. Prik een gaatje
boven in de visjes
en hang ze aan
een van de haakjes.
Zo kun je af en toe
eens nieuwe
haikuvisjes vangen.

HUIS
HAIKU

V A N  D E

HAIKU’S: GEERT DE KOCKERE
SERIE I

haiku
visjes

1. Knip de visjes uit, 
eventueel met
een klein wit randje 
errond en kleur
de keerzijde.
De staart kun je
lichtjes omplooien.

DIY MOBIEL



ha
iku

vis
je De oven warmt op.

En tijdterwijl rijst het deeg.
Jij nu in een boek.

ha
iku

vis
je Stofjes warrelen.

En tijdterwijl tikt de klok.
Niets duurt soms eeuwig.

ha
iku

vis
je De kachel knettert. 

En tijdterwijl het geluid
van klare stemmen.

ha
iku

vis
je De koffie pruttelt.

En tijdterwijl voor het raam
de vrouwentongen.

2. Maak met juttetouw een kruis van twee bamboestokjes.

3. Hang aan elk uiteinde een draadje van garen of nylontouw, gelijk of verschillend van lengte.

4. Plooi van lichte ijzerdraad vier haakjes en hang ze aan de draadjes.

5. Prik een gaatje
boven in de visjes
en hang ze aan
een van de haakjes.
Zo kun je af en toe
eens nieuwe
haikuvisjes vangen.

HUIS
HAIKU

V A N  D E

1. Knip de visjes uit, 
eventueel met
een klein wit randje 
errond en kleur
de keerzijde.
De staart kun je
lichtjes omplooien.

DIY MOBIEL

HAIKU’S: GEERT DE KOCKERE
SERIE II

haiku
visjes



Knip de haikuvisjes uit en schrijf op één zijde je eigen wens of haiku.
Het oog kun je met een perforator maken of naar believen van een pupil voorzien.
Maak van de keerzijde tot slot een kleurig visje en laat ze in de lucht zwemmen.

haiku
visjes

HUIS
HAIKU

V A N  D E

DIY MOBIEL


