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Er was eens heel, heel, heel lang geleden. 

In een heel, heel, heel ver verleden. 

Een heks die helemaal niet hield van magie. 

Haar naam was Leona Alberta Josefa  
Toembang. 

Maar omdat die naam zo lang was, 

noemden we haar gewoon Rosalie. 



Die kleine heks Rosalie

hield helemaal niet van magie. 

En zo fantastisch aan de dag beginnen... 

wel, wel...

dat kunnen alleen heksen en koninginnen. 

“Neen, neen” zei Rosalie, “In plaats van al dat 
getover en magie, 

geef je mij maar een kopje heerlijk verse en 
geurende koffie.”



Na een dag vol avontuur,

zette die kleine heks Rosalie

nog een laatste kopje koffie op het vuur. 

Het is misschien wat ongewoon,

maar heksenkleren kunnen wel tegen een stootje. 

Daarna kroop ze warm en gezellig in bad. 

En kijk, dat deed ze niet in haar blootje. 



Van het nemen van zo een bad, 

worden je kleren natuurlijk wel heel erg nat. 

Ja, ja, als het even simpel kan, 

maakt Rosalie het niet complex. 

“Geen probleem”, zei die kleine heks:

“Even drogen, plooien en strijken en dan is alles weer fris en 
net. 

Met een kopje koffie erbij is het altijd dolle pret.”



 
Helemaal fris en proper

en net toen de heks nog  een kopje koffie  
inschonk, 

klonk er plots buiten een kei harde bonk. 

Heksje Rosalie opende de deur en ging naar buiten.

Daar stond een gigantische zak vol  
verse koffiebonen. 

De heks was zo blij dat ze begon te zingen en  
te fluiten!

“Wie komt me zo laat nog storen? 
  

Ik wilde net gaan slapen tot aan het  
ochtendgloren.”



In de zak zat ook een briefje in een enveloppe, 

met haar naam in gouden letters erop. 
 

“Beste Leona Alberta Josefa Toembang,  
of kortweg Rosalie.  

 
Ken je me nog? Ik ben Taytu Betel, je vriendin. 

We zaten samen op de school voor koffiebranderij  
en magie.” 

Taytu schreef verder: 
 

“Lieve Rosalie, kom je me eens niet bezoeken? 
 

Ik kan je dan alles vertellen over het ontstaan van 
koffie, 

ook wat je niet leest in heksenboeken.

Ik woon in Ethiopië, dat is een land niet zo ver  
van hier. 

De allereerste koffie werd hier gedronken. 

Kom gauw af, dan vertel ik er alles over, 
met plezier.”



En zo vertrok die Rosalie een kleine week later

per vliegtuig naar een onbekend land. 

In haar reisgids stond:

“Ethiopië, waar men de lekkerste koffie 
brandt.”

Een keer aangekomen, 

baande ze zich een weg doorheen bomen  
en struiken, 

op weg naar Taytu Betel, haar lieve vriendin. 

Rosalie kon de geur van wierook en vers gebrande 
koffie 

al van verre ruiken. 



“Bunna maflat”, 

legde Taytu uit, 

“is hoe wij koffie maken. 

En heel belangrijk, dit zijn echt vrouwenzaken!

Om koffie te maken nemen wij de tijd.  
Zet je maar gezellig bij.”

Rosalie was helemaal in haar nopjes, 

want van Taytu kreeg ze wel 3 heerlijke kopjes. 

En ook wat nootjes, brood en popcorn erbij. 

Mjam, mjam, mjam dat was me een smulpartij. 



 
“Zeg”, vroeg ze haar vriendin, “hoe groeit koffie  
eigenlijk, aan een boom of aan een struik?”

Heksje Rosalie vond koffietjes drinken

bijzonder plezierig. 

Maar nu werd ze toch stilaan  
nieuwsgierig. 

“Koffie”, zei Taytu Betel, 

“dat groeit gewoon als besjes aan een plant. 

Zodra ze rood zijn, mag je ze plukken, 

klaar voor gebruik.”



“Maar wat leuker om weten is hoe koffie ooit is  
ontdekt. 

Want dat begon met een vreemd effect. 

Er was eens lang geleden een geitenhoeder met de 
naam Kaldi. 

Zo’n 1500 jaar geleden zag hij plots zijn geiten  
dansen en springen

nadat ze rode besjes hadden gegeten. 

Nou nou, zei hij, dat is precies magie!

Kaldi nam de bessen mee naar monniken in het 
klooster. 

Zij vonden het verhaal maar niets en keken heel 
zuur.

De monniken gooiden de bessen in het vuur. 

Plots ontstond er een heerlijke geur!

De monniken proefden er stiekem van. 

En kregen meteen een beter humeur.”



Hoewel heksje Rosalie enorm genoot

van de koffie en van het gesprek. 

Was het nu wel tijd voor het vertrek. 

 
“Tot ziens, vaarwel en tot heel snel” zei Taytu Betel. 

“Je mag mijn bezem wel even lenen, 

zo een beetje magie dat spaart toch je benen.”

In elk van die verre landen

kocht Rosalie een zak verse koffiebonen. 

Daar had ze al jaren op gehoopt in haar dromen. 

 
Op de terugweg naar huis

maakte Rosalie nog een halte of 4. 

Namelijk in Brazilië, Vietnam, Colombia en  
Indonesië. 

Want nergens ter wereld maken ze zoveel koffie als 
hier. 



Eens terug thuis organiseerde heksje Rosalie

een groot koffiefeest met dansmuziek erbij.

Er was popcorn en koffie, 

voor alle heksen

uit de school voor magie en koffiebranderij!
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