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Woord vooraf

Beste leerkracht,

Fijn dat je interesse hebt in de werking en projecten van Plan België. Wij hopen dat dit 
lespakket je op weg kan helpen om het thema kinderrechten en het leven van kinderen in 
ontwikkelingslanden in jouw klas te bespreken. Aan de hand van dit lespakket werk je samen
met Plan België aan de bewustmaking van de leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar in België.

Het lespakket Reportage in Ecuador bestaat uit een 
wereldkrant voor elke leerling, deze begeleidende 
lesmap en een dvd. De leerlingen volgen samen met
de tweeling Lou en Lena de reis van drie jongeren
naar Ecuador. Onderweg leren ze heel wat 
bij over de leefomstandigheden en 
rechten van kinderen in Ecuador. 
Wij raden aan om de dvd te gebruiken,
omdat de leerlingen er niet alleen beter
kennismaken met de personages, maar
er ook de antwoorden vinden op
bepaalde vragen in hun wereldkrant.

Naast dit lespakket biedt Plan België
ook lespakketten rond andere thema's
aan, telkens voor 1e, 2e en 3e graad 
van het lager onderwijs. Uiteraard
staan ook daar de kinderrechten 
centraal. Aarzel zeker niet om eens 
een kijkje te nemen op onze website
www.planbelgie.be. Vergeet je ons niet
te vertellen wat je van onze lespakketten
vindt? 

We wensen je veel plezier!

Plan België
Mondiale Vorming 
www.planbelgie.be

Wie zijn Lou & Lena?
Net als alle kinderen zijn Lou en Lena ook erg

nieuwsgierig om de wereld te ontdekken. 
De sympathieke tweeling van Plan België 

begeleidt de leerlingen tijdens hun 
ontdekkingstocht naar de kinderrechten in 

het Zuiden. Twee reisgezellen met wie 
de leerlingen zich gemakkelijk 

kunnen identificeren! 

Inhoudstafe l
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Ecuador in de schijnwerpers p. 6
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Plan België
Plan België is een onafhankelijke ngo die 
werd opgericht in 1983. Plan België maakt 
deel uit van de internationale Plan-koepel,
een kindgerichte ontwikkelingsorganisatie 
die bestaat sinds 1937. De missie van Plan 
is het verbeteren van de leefomstandigheden
van kinderen in ontwikkelingslanden en een 
universele toepassing van de rechten van 
het kind. 

In meer dan 66 landen, zowel in het Noorden
als in het Zuiden, werkt Plan op 3 niveaus om
een structurele mentaliteitsverandering te
bereiken: 

• sensibilisatie en mobilisatie van de bevolking
waaronder ook kinderen;

• samenwerken met organisaties en coalities
die actief zijn in ontwikkelingssamenwerking
en de optimalisering van de kinderrechten;

• beleidsbeïnvloeding. 

Plan België is door de Belgische overheid 
officieel erkend als ngo in de sector 
ontwikkelingssamenwerking. 
Als onafhankelijke ngo ontwikkelt Plan België 
projecten in nauwe samenwerking met de 
landen-kantoren in haar partnerlanden in 
West-Afrika (Benin, Burkina Faso, Togo), in 
Azië (Cambodja, Vietnam en Laos) en ook in 
Latijns-Amerika (Honduras, El Salvador, 

Ecuador en Peru). Deze projecten concentreren
zich op drie thema's: toegang tot kwaliteitsvol
onderwijs, seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg voor jongeren en bescherming
van kwetsbare kinderen. 

Als lid van de internationale Plan-koepel, 
financiert Plan België ook projecten in 48
landen wereldwijd. Dankzij een uitgebreid 
netwerk van Belgische Plan Ouders kunnen
momenteel 39.000 Plan Kinderen en hun
gemeenschap bouwen aan een betere toekomst.
Andere Belgische donateurs, zoals bedrijven,
dragen ook hun steentje bij om de projecten 
te kunnen realiseren. 

Plan België en kinderrechten
Meer dan de helft van de bevolking in het
Zuiden is jonger dan 18 jaar. Als kinderen in
ontwikkelingslanden geen kansen krijgen, is het
structureel bestrijden van armoede gedoemd
om te mislukken.

Om kinderen een betere toekomst te geven,
moeten hun rechten gerespecteerd worden. 
En ja, kinderen hebben rechten. Die staan
plechtig verwoord in het universeel aanvaarde
Internationaal Verdrag inzake de Rechten
van het Kind (IVRK) en worden onderverdeeld
in 4 categorieën:

• recht op (over)leven 
• recht op ontwikkeling
• recht op bescherming 
• recht op participatie

Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Geen enkel recht is belangrijker dan het andere.
Zo kunnen de beschermingsrechten van 
kinderen onmogelijk gerealiseerd worden als
de nodige voorzieningen ontbreken of als 
kinderen hier nietbij betrokken worden.

Plan België hamert sterk op deze 
rechtenbenadering. Alle kinderen wereldwijd
moeten dezelfde kansen krijgen, simpelweg
omdat ze daar recht op hebben. Elke overheid
is verplicht om deze rechten te realiseren.

Info vooraf
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Mondiale vorming in België
Mondiale vorming bij Plan België is een combinatie
van kinderrechteneducatie en bewustmaking van
problemen in het Zuiden. Daarmee willen we twee
prioritaire doelstellingen bereiken bij de kinderen
in België: 

1. hen informeren over de rechten van het kind
en de leefomstandigheden van kinderen in het
Zuiden;

2. hen op een interactieve manier bewustmaken
over het belang van kinderrechten in de
wereld en hen solidaire waarden in hun eigen
gedrag en attitudes aanleren. 

In het realiseren van de doelstellingen vertrekt
Mondiale Vorming bij Plan België vanuit 6 
fundamentele uitgangspunten:

1. focus op kinderrechten zoals in het
Internationaal Verdrag inzake de 
Rechten van het Kind (IVRK);

2. link met de concrete leefomstandigheden 
van kinderen in het Zuiden;

3. participatie van kinderen en jongeren;

4. een solidaire houding promoten door vragen,
waarden en normen aan bod te laten komen;

5. kinderen leren van elkaar;

6. aandacht voor positieve, correcte 
en genuanceerde beeldvorming. 

Info vooraf 

Plan België en kinderrechten in Ecuador
Ecuador ondertekende als één van de eersten het
Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het
Kind. Ongeveer 1/3 van de totale bevolking is er
jonger dan 15 jaar. Ecuador heeft te kampen 
met problemen zoals lage inkomens, onzekere
woonomstandigheden, gezondheidsproblemen,
beperkte toegang tot drinkbaar water, sanitair,
kwaliteitsvol onderwijs, geboorteregistratie… 
Niet alleen de gemeenschappen in de Andes, 
maar ook de kustzones worden direct getroffen. 
Dit komt vooral door de slechte verdeling van
rijkdommen. De kustzones maken een grote 
economische groei door, maar kampen ook met
geweld en uitbuiting van de armste inwoners. 

In de minst ontwikkelde regio's richt Plan 
besturen van lokale medewerkers op. Deze 
bieden logistieke steun aan verschillende 
projecten die samen met de kinderen zelf 
en de gemeenschap worden opgezet. 

Na een tiental jaar slaagden de meeste 
gemeenschappen erin om voldoende 
autonomie op te bouwen om zo hun projecten 
zonder hulp van buitenaf verder te zetten. 
De projecten van Plan Ecuador worden al sinds  

2007 ondersteund door Plan België. 
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In 2007 zette Plan een project op touw om 
de jongeren bewust te maken van hun seksuele
en reproductieve rechten. Het gaat hier om
een gevoelig thema dat eveneens in andere
werelddelen zoals Afrika en Azië wordt 
aangekaart. Op lange termijn beoogt het 
project zowel een mentaliteitsverandering 
als een culturele en sociale wijziging bij 
jongeren en andere actoren.

Het project telt vijf invalshoeken: jongeren
bekendmaken met de gezondheidszorg, 
seksuele voorlichting voor jongeren op 
school, bescherming tegen seksueel geweld,
beleidsbeïnvloeding m.b.t. seksuele en 
reproductieve rechten, en de participatie 
van jongeren. Jongeren sensibiliseren elkaar 
en de gemeenschappen d.m.v. ludieke kanalen en
expressietechnieken. Verder doen ze eveneens
een beroep op de lokale media. Zo proberen ze
zoveel mogelijk mensen te bereiken. 

Om dit project tot een goed einde te brengen,
baseert Plan zich op een nauwe samenwerking
tussen de verschillende betrokken instanties en
de lokale partners. In de eerste plaats wordt,
via de communautaire gezondheidscentra, het
ministerie van Volksgezondheid gemobiliseerd
om de medische opvolging van jongeren te
garanderen. Vervolgens ontwikkelt het ministerie
van Nationaal Onderwijs, met de steun van
Plan, het pedagogische materiaal voor seksuele
voorlichting. Als laatste is er de Nationale
Raad voor kinderen en jongeren binnen de 
diensten voor communautaire bemiddeling. 
Plan werkt met deze Raad samen op het vlak
van de bescherming tegen seksueel geweld. 

Dit project wil bijdragen tot de verruiming van
de kennis en de bescherming van de rechten bij
kinderen en jongeren zoals die geformuleerd
staan in het Internationaal Verdrag inzake de
Rechten van het Kind. 

Nuttige links:
- www.plan-international.org/wherewework/
americas/ecuador 
(website Plan Ecuador, in het Engels)

- www.plan-childrenmedia.org 
(website Plan voor kinderen, in het Frans en
het Engels)

- www.plan-ed.org 
(educatieve website Plan, in het Engels)

- cyberschoolbus.un.org/index.shtml 
(website Verenigde Naties voor kinderen, in
het Frans en het Engels)

- www.kleurbekennen.be 
(wereldburgerschap op school)

- www.vredeseilanden.be/doemee/scholen
(Vredeseilanden heeft lespakketten over
Ecuador)

Info vooraf 

Voorbeeld van een project in Ecuador 
ondersteund door Plan België 
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Ecuador in de schijnwerpers

Het kleinste land in de Andes bevindt zich op de
evenaar (Spaans: ecuador) en werd daarom zo
genoemd. Het land getuigt van een ongelofelijke
diversiteit, zowel op geografisch vlak met
prachtige landschappen, als op sociaal en 
cultureel vlak. 

Geografie
• Ligging: land in Zuid-Amerika, grenst in het

noorden aan Colombia en in het zuiden aan
Peru.  

• Oppervlakte: 283.560 km2 (9 keer zo groot als
België).

• 4 verschillende regio's: 
- Kustgebied: uitgestrekte vlakte met een

diverse vegetatie, warme en vochtige streek.
- Ecuadoraanse Andes: twee parallelle 

bergketens, afgebakend door een dertigtal
vulkanen hoger dan 5.000 m. De twee
bekendste zijn de Chimborazo (met als hoogste
punt 6.310 m) en de Cotopaxi (5.897 m, de
hoogste actieve vulkaan ter wereld).

- Amazoneregenwoud: weelderig woud, 
moeilijk toegankelijk en dunbevolkt.

- Galapagoseilanden: archipel van vulkanische
oorsprong, geklasseerd tot werelderfgoed
omwille van zijn rijke fauna en flora. 

• Klimaat: grote verschillen tussen de verschillende
regio's. Met droog en vochtig seizoen. 

• Natuurlijke rijkdommen:
bananen (1e wereldproducent) - olie - cacao -
garnalen - snijbloemen - palmolie - enorme
variëteit aan fruit en groenten.

• Milieu: vulkanische werking, aardbevingen,
overstromingen (El Niño, 1998), ontbossing,  

bodemerosie.

Info vooraf 

Bevolking
•
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Regering
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Economie
•

•
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•

Info vooraf 

Het regenwoud

PERU
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ECUADORDe kuststreek

De Andes

� geel

� blauw
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Bevolking
• Aantal inwoners: ongeveer 13,5 miljoen

(België: 10,5 miljoen) - 62% in de steden -
38% op het platteland.

• Gemiddelde leeftijd van de bevolking: 24
jaar, zeer jonge bevolking (België: 41 jaar).

• Levensverwachting: 74,5 jaar (België: 79 jaar).
• Etnische groepen: halfbloed (65%) - 

inheemse bevolking (25%) - blanken (7%) -
zwarten (3%).

• Taal: Spaans (officiële taal) - Kichwa - 
andere.

• Religie: katholieken (95%) - andere. 
• Alfabetiseringsgraad: 91%1 (grote verschillen

tussen stad en platteland, vooral onder de
inheemse groepen).

• Welvaart: precaire economische situatie 
voor het merendeel van de bevolking (illegale
emigratie naar Spanje); 15,8% van de 
bevolking moet rondkomen met minder dan 
1 dollar per dag. In de Andes strijden de
boeren voor betere leefomstandigheden en
voor behoud van hun eigen identiteit.

Regering
• Politiek systeem: republiek.
• President: Rafael Correa, linkse economist

(sinds 15 januari 2007).
• Hoofdstad: Quito, 1,8 miljoen inwoners

(moderne en koloniale stad, op een hoogte 
van 2.800 m in het Andesgebergte).

• Grootste stad: Guayaquil, 2,5 miljoen 
inwoners (belangrijkste haven en economische
hoofdstad).

Economie
• Munteenheid: Amerikaanse dollar 

(sinds september 2000).
• Buitenlandse schulden: zeer hoog, één van 

de grootste economische problemen van 
het land.

• Sectoren: olie - toerisme - visvangst 
(garnalen) - landbouw (minder dan 10% 
van de bevolking).

• Menselijke ontwikkelingsindex:
89e plaats op 177 landen. 2

Geschiedenis
De Inca's heersten over Ecuador, waarna de
Spanjaarden de fakkel overnamen. Ecuador
werd uiteindelijk onafhankelijk verklaard op 
24 mei 1822. Het land heeft veel periodes 
van politieke instabiliteit gekend: meerdere
oorlogen met buurland Peru, militaire dictaturen
en staatsgrepen, maar ook economische 
heroplevingen die gepaard gingen met grote
sociale veranderingen. De massale productie 
en export van cacao (in het begin van de XXe

eeuw), bananen (jaren '50) en vooral olie (vanaf
1967), gaven immers aanleiding tot sterk 
toegenomen verstedelijking en bijhorende 
bosontginningen.

In 1990 komt de inheemse bevolking op voor 
de erkenning van hun rechten. Tien jaar later
deed de hele bevolking mee, ten gevolge van 
de dollarisatie van hun economie. De huidige
regering bevindt zich dus voor grote uitdagingen
om de ongelijkheden te bestrijden en een uitweg
te zoeken voor de crisis. Op 28 september
2008 werd een nieuwe grondwet goedgekeurd. 

Info vooraf 

1/ BRON: STATISTIEKEN VAN DE VERENIGDE NATIES, 2007-2008.
2/ IDEM.
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Didact ische info

Hoe werken met dit lespakket?

Het lespakket 'Reportage in Ecuador' voor 
de 3e graad van het lager onderwijs bestaat 
uit een wereldkrant voor elke leerling, deze
begeleidende lesmap en een dvd voor de hele
klas. In de wereldkrant wordt de leerlingen 
uitgelegd dat ze drie jonge Belgen op reportage
in Ecuador gaan volgen. Met die reportage 
willen ze meer te weten komen over de rechten
en de leefomstandigheden van de kinderen in
dat land. 

Doel van de reportage
Met de reportage leren de jongeren bij over het
leven en de rechten van kinderen in Ecuador over
het algemeen, en meer in het bijzonder in het
Andesgebergte en de kuststreek. De leerlingen
denken over verschillende problemen na en 
geven hun mening, zoeken zelf een deel van 
de informatie en vinden eventueel bepaalde 
antwoorden door de dvd te bekijken.

Als afsluitende groepsactiviteit kan je met de
hele klas een ganzenspel rond Ecuador maken. 
De leerlingen kunnen daarbij de verworven kennis
op ludieke wijze toepassen. Je kan eventueel de
leerlingen van andere klassen laten meedoen. 
We laten je ook vrij om samen met jouw leerlingen
een manier te bedenken om hun verworven kennis
met anderen te delen (door bijvoorbeeld affiches
of een presentatie over Ecuador te maken).

De dvd

thema's die in het reisdagboek aan bod komen. 
Bovendien maken de leerlingen er beter kennis
met de personages uit hun wereldkrant en 
kunnen ze er de reportage van de drie jongeren
rechtstreeks volgen. 

Op de dvd vind je drie reportages van telkens een 
tiental minuten terug: 

• reportage 1: een voorstelling van Ecuador
• reportage 2: het leven in de Andes
• reportage 3: het leven aan de kust 

Deze reportages werden gemaakt door jongeren
van de 'Youth Board'
Plan België. Zij namen interviews af van kinderen
in Ecuador tijdens een veldreis. Deze reportages
en al onze lespakketten waren niet mogelijk
geweest zonder de ervaring van Plan België en 
de positieve contacten die in het kader van 
haar ontwikkelingsprojecten werden gelegd. 
Daarbij steunde de organisatie zowel op de
gemeenschappen, autoriteiten en lokale partners
als op de kinderen die rechtstreeks aan de 
projecten deelnamen.

Algemene doelstellingen
• De leerlingen hebben een idee over het leven 

van kinderen in Ecuador.
• De leerlingen tonen belangstelling voor de 

leefomstandigheden van kinderen in andere landen 
en willen er meer over weten.

• De leerlingen denken over solidaire waarden na en 
leggen een verband tussen de leefomstandigheden van
deze kinderen en die van hen.

• De leerlingen komen te weten dat alle kinderen ter
wereld dezelfde rechten hebben en leren enkele van
deze rechten.

Deze doelstellingen sluiten perfect aan bij de 
eindtermen Wereldoriëntatie rond volgende thema's: 

• de verdeling van welvaart in de wereld;
• de fundamentele Rechten van het Kind;
• de werking van internationale organisaties;
• de leefomstandigheden van kinderen in landen 

in het Zuiden. De lesfiches
Voor elke etappe van de reis is er een lesfiche. 
Op elke fiche vind je het volgende terug:

•
•
•
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1 De Youth Board is een groep jongeren
tussen 14 en 18 jaar die projecten 
uitwerken om leeftijdsgenoten bewust te
maken van het belang van kinderrechten.
Ze zijn bij diverse activiteiten van Plan
België betrokken, bv. veldreizen. 9
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De dvd
Bij het lespakket voor de 2e en 3e graad 
hoort ook een dvd over Ecuador. Deze 
bevat bijkomende informatie over bepaalde

thema's die in het reisdagboek aan bod komen. 
Bovendien maken de leerlingen er beter kennis
met de personages uit hun wereldkrant en 
kunnen ze er de reportage van de drie jongeren
rechtstreeks volgen. 

Op de dvd vind je drie reportages van telkens een 
tiental minuten terug: 

• reportage 1: een voorstelling van Ecuador
• reportage 2: het leven in de Andes
• reportage 3: het leven aan de kust 

Deze reportages werden gemaakt door jongeren
van de 'Youth Board'1, de jongerenwerking van
Plan België. Zij namen interviews af van kinderen
in Ecuador tijdens een veldreis. Deze reportages
en al onze lespakketten waren niet mogelijk
geweest zonder de ervaring van Plan België en 
de positieve contacten die in het kader van 
haar ontwikkelingsprojecten werden gelegd. 
Daarbij steunde de organisatie zowel op de
gemeenschappen, autoriteiten en lokale partners
als op de kinderen die rechtstreeks aan de 
projecten deelnamen.

De lesfiches
Voor elke etappe van de reis is er een lesfiche. 
Op elke fiche vind je het volgende terug:

• praktische info (leerdoelen, tijdsduur, materiaal);
• achtergrondinfo bij het thema;
• didactische info bij het verloop van de activiteiten.
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Lesf iche 1

We vertrekken naar Ecuador
ZIE WERELDKRANT OP P. 1 TOT 3.

Hier vind je onze reisroute (p. 2)

Bekijk in de klas de kaart van Ecuador om duidelijk
te maken welke weg er dwars door het land wordt
afgelegd. Die route komt overeen met de werkelijke
reis en reportage op de dvd. Overzicht van de 
verschillende etappes:

• Aankomst per vliegtuig in Quito en kennismaking
met de hoofdstad.

• Ontmoeting met Yolanda in een dorpje in de
Andes.

• Verplaatsing per wagen doorheen de vallei van 
de vulkanen tot in Guayaquil aan de kust.

• Ontmoeting met Manuel en Dayana, vervolgens
terugkeer per vliegtuig vanuit Guayaquil. 

De leerlingen moeten met behulp van een 
woordenboek, atlas of kaart de steden Quito 
en Guayaquil, de Stille Oceaan, Colombia en 
Peru in hun wereldkrant toevoegen.

Antwoorden op de drie laatste vragen:
Quito / Guayaquil / beide, namelijk van bergen en
vulkanen.

Klaar om met ons mee te gaan? (p. 3)

Om het land beter te leren kennen, moeten de 
leerlingen verschillende algemene informatie over
Ecuador zoeken. Gebruik de middelen waarover 
je beschikt (internet, boeken, reisbrochures…). 
Je kunt er een activiteit voor de hele klas, 
groepsactiviteit of individuele activiteit van maken.

Antwoorden:
• Aantal inwoners: 13,5 miljoen (10,5 miljoen in

België).
• President: Rafael Correa.
• Talen: (hoofdzakelijk) Spaans en Kichwa.
• Munteenheid: Amerikaanse dollar.
• Regio's: kuststreek - regenwoud - Andes -

Galapagoseilanden.
• Gekoloniseerd door Spanje.

Praktische informatie
Leerdoelen:
• De leerlingen situeren en ontdekken Ecuador.
• De leerlingen zoeken samen informatie over het land. 

Tijdsduur: een lesuur.

Materiaal:
• een wereldkaart of wereldbol, kaart van Ecuador;
• basisinformatie over het land (internet, boeken, 

tijdschriften, reisbrochures die je bij de ambassade
van Ecuador in Brussel kunt aanvragen…).

Dvd: bekijk deel 1 van de reportage over Ecuador 
in het algemeen.

Verloop van de activiteiten
Eerste pagina van de wereldkrant

Aan de hand van deze pagina kun je de reis en de
redenen voor die reis voorstellen. De leerlingen
maken er kennis met de drie jongeren en ontdekken
het doel van de reportage: meer leren over het
leven van kinderen in Ecuador. Onderaan op die 
eerste pagina kunnen de leerlingen lezen wat de 
jongeren zelf van hun ervaring vonden: wat ze van
de reis hebben onthouden, wat hen heeft verrast.
Je kunt de leerlingen vragen of ze zelf al een verre
reis hebben gemaakt en wat ze ervan vonden. 
Zo niet, zouden ze er graag eentje maken en naar
welk deel van de wereld zou dat dan zijn?

We vertrekken naar Ecuador (p. 2)

Elke jongere wordt voorgesteld aan de hand van 
een persoonlijke eigenschap die erg van pas kwam
tijdens de ontmoetingen met de inwoners van
Ecuador. Zo spraken de jongeren de landstaal niet,
maar dat belette hen niet om te communiceren met
de kinderen met wie ze kennismaakten. Vraag aan
alle leerlingen om bij zichzelf een karaktertrek te
vinden die hen helpt om met andere personen in 
contact te komen. Voorbeelden: spreekvaardig zijn,  

goed kunnen luisteren, grappig zijn, kunnen zingen
of dansen, een vreemde taal kennen enz.

•

•

Op pagina's 6 en 7 van deze map vind je 
bijkomende informatie over het land.

Symbolen van Ecuador (p. 3)

Bekijk samen het wapenschild in het midden van de
Ecuadoraanse vlag en vraag aan de leerlingen om de
betekenis van sommige symbolen te achterhalen.

Antwoorden:
•
•
•

•
•

•

•

10
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• Inca's: volk dat tot de eerste inwoners van
Ecuador behoorde, beschaving die bekendstaat
om haar zonnecultus, tempels, goud… Ze spraken
Kichwa en werden verslagen door de Spaanse 
veroveraars in de 16e eeuw.

• Typische producten: banaan (grootste 
internationale producent), cacao, garnaal, 
panamahoed (typische hoed uit Ecuador), 
aardolie, koffie, hout… Grote variëteit aan
vruchten, groenten en bloemen.

Op pagina's 6 en 7 van deze map vind je 
bijkomende informatie over het land.

Symbolen van Ecuador (p. 3)

Bekijk samen het wapenschild in het midden van de
Ecuadoraanse vlag en vraag aan de leerlingen om de
betekenis van sommige symbolen te achterhalen.

Dvd: informatie over die symbolen in deel 1
over Ecuador in het algemeen.

Antwoorden:
• Gele kleur � goud (rijkdom).
• Blauwe kleur � oceaan en hemel.
• Rode kleur � bloed van de helden van 

het vaderland.
• Condor � macht en de trots van de Ecuadoranen.
• Besneeuwde berg � hoogste vulkaan 

(de Chimborazo, 6310 m).
• Rivier � grootste rivier (de Guayas 

die door Guayaquil stroomt).
• Stoomboot � scheepvaart en handel (voorgesteld

door de eerste stoomboot die aan de kust van de
Stille Oceaan werd gebouwd, in Guayaquil).
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Quito en de Andes
ZIE WERELDKRANT OP P. 4 TOT 6.

Lesf iche 2

Debat in de klas (p. 4)

Net als alle grootsteden trekt Quito heel wat
mensen van het platteland aan. Het voorgestelde
debat geeft de leerlingen de kans na te denken
over de problematiek van de emigratie van het
platteland naar de steden. Eerst bedenken de
leerlingen in twee groepjes wat de gevolgen van
die verhuizingen zijn. Team A noteert positieve
hypothesen (mensen vinden er werk, verkopen
hun producten, kopen er andere, verdienen veel
geld, de steden ontwikkelen zich…), terwijl team
B negatieve hypothesen opschrijft (ze vinden
geen werk, ze blijven arm of worden nog armer,
ze hebben geen huis, verliezen de steun van hun
familie, de stad telt steeds meer armen…).

Start daarna een debat tussen de twee groepjes:
wat kunnen de positieve en negatieve aspecten van
emigratie naar de steden zijn? Speel advocaat 
van de duivel. Reageer op elk argument van de
leerlingen met een vraag of tegenargument om hen
steeds verder in hun redenering te laten gaan.

Voorbeelden:

• Waarom verlaten de mensen het platteland?
(armoede, onvoldoende te eten, onvoldoende
inkomen)

• Wat hopen ze te vinden? (betere 
levensomstandigheden, werk)

• Vinden ze wat ze zoeken? (de meesten niet,
tenzij in erbarmelijke omstandigheden.)

• Wat gebeurt er wanneer ze er niet in slagen
geld te verdienen in de stad? (geen geld 
voor voedsel of consumptiegoederen, geen
onderdak, beperkte gezondheidszorg … zonder
geld kan je niets aanvangen in de stad)

• Verbetert hun situatie of niet? (over het 
algemeen niet, de situatie is niet eenvoudiger
in de stad, ze zijn bovendien afgezonderd en 
hebben geen rechtstreekse steun van hun familie)

• Wat zou er idealiter moeten gebeuren om dat
probleem te vermijden? (de levenskwaliteit
en economische omstandigheden op het 
platteland verbeteren om een te grote
migratie naar de steden te vermijden.)

Praktische informatie
Leerdoelen:
• De leerlingen ontdekken het leven van een kind in 

de Andes.
• De leerlingen zoeken samen informatie over die regio. 
• De leerlingen denken over verschillende problemen

na, zoals de emigratie naar de steden, culturele
diversiteit, kinderarbeid, artisanale vervaardiging 
van consumptiegoederen.

Tijdsduur: een tot twee lesuren.

Materiaal:
• basisinformatie over het land (internet, boeken, 

tijdschriften, reisbrochures die je bij de ambassade
van Ecuador kunt aanvragen…).

Dvd: bekijk deel 2 van de reportage over de Andes.

Achtergrondinformatie
De inheemse bevolking van het Andesgebergte deelt
dezelfde culturele achtergrond, dezelfde taal en een
bepaald wereldbeeld. De inwoners leven er samen in
gemeenschappen. Toch wordt het leven in de bergen
almaar moeilijker. Zo stijgen de productiekosten in de
landbouw sneller dan de prijzen van de levensmiddelen,
waardoor het inkomen van de kleine grondbezitters
zienderogen daalt. Hierdoor kunnen gezinnen steeds
minder in hun levensonderhoud voorzien en trekken
steeds meer mannen naar de steden. Vrouwen en 
kinderen blijven voor het lapje grond zorgen.

Verloop van de activiteiten
Welkom in Quito (p.4)
De eigenlijke reportage begint vanaf de aankomst
van de jongeren in Quito. Enkele foto's geven een
overzicht van de stad. Quito is een moderne stad,
maar de sporen van het koloniale verleden zijn er
nog altijd zichtbaar. Quito ligt in het Andesgebergte,
op 2.850 m boven de zeespiegel, op een uitgestrekt
plateau dat door vulkanen wordt omringd. Door
haar bijzondere ligging heeft de stad al meerdere
aardbevingen en vulkaanuitbarstingen meegemaakt. 

Dvd: informatie over Quito in deel 1 over
Ecuador in het algemeen.

Je kunt de ideeën van de leerlingen op het bord
samenvatten in twee kolommen, '+' en '-'. 
Het is geen eenvoudig onderwerp, maar door een
gezamenlijke discussie kunnen de leerlingen zich
toch een genuanceerde mening over de kwestie
vormen. 

Wij wonen in het centrum 
van de wereld (p.

Tijdens deze activiteit heb je de kans om uit te
leggen vanwaar de naam 'Ecuador' komt en om
te praten over de evenaar, de lijn die de twee
hemisferen scheidt. Leg aan de leerlingen uit
dat dit slechts een denkbeeldige lijn is, ook al
zien ze op de foto en op de dvd dat de lijn op
een plek vlakbij Quito ligt die het 'centrum van
de wereld' heet. De lijn werd vooral voor de
toeristen in het leven geroepen. 

Antwoorden op de quiz:
evenaar / Het noorden en het zuiden / Omdat
het precies op die lijn ligt.

Wij vertrekken naar de Andes (

Lees samen met de leerlingen de getuigenis 
van Yolanda over haar leven in de Andes. Dit is
een gebied met hoge bergen en vulkanen. Hier
leven de afstammelingen van de Inca's die zich
lang geleden in deze onherbergzame streek
terugtrokken toen ze op de vlucht waren voor de
Spaanse conquistadores. Ze zijn er gebleven en
hebben zich aan de nieuwe levensomstandigheden
moeten aanpassen. Maar ook vandaag blijft 
hun situatie moeilijk. Ze worden nog altijd
gediscrimineerd en sommige gemeenschappen
leven erg afgezonderd. 

Antwoord op de vraag van Yolanda:

Uitdaging van Lou en Lena (p.

Laat de leerlingen in kleine groepjes informatie
over de Andes zoeken. Enkele voorbeelden van
gezochte informatie vind je in de wereldkrant.
Je kunt ze onder de groepjes verdelen. Zorg
ervoor dat de leerlingen over verschillende
informatiebronnen beschikken, zoals het internet,
boeken over Ecuador, reisbrochures (je kunt ze
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bijvoorbeeld aan de Ecuadoraanse ambassade
aanvragen). Je kunt deze zoektocht als een 
uitdaging voorstellen die in 10 minuten in de vorm
van een race tegen de klok moet zijn opgelost.
Breng nadien alle verzamelde informatie samen.

Samen eten met Yolanda (p. 5)

De maaltijd is een culturele en sociale 
aangelegenheid vol betekenis en symbolen. 
Het is een moment dat in het teken van 
menselijke relaties staat. De betekenis en 
symbolen die wij hanteren in België zijn voor
ons vanzelfsprekend. We staan er pas bij stil
wanneer we in een andere context of cultuur
zijn, waar de betekenissen en symbolen anders
zijn. Tijdens deze activiteit denken de leerlingen
na over de verschillende betekenissen van samen
eten, buiten de verschillen in menu of voorkeur.

In het Ecuadoraanse dieet neemt de cavia
dezelfde plaats in als de kip bij ons. In de Andes,
zoals we zien bij de familie van Yolanda, fokken
de mensen cavia's om op te eten. In de stad 
bieden sommige fastfoodketens het als 
basisvlees aan. De jongeren hebben elk een 
verschillende mening over het gerecht, waarmee
de leerlingen zich kunnen identificeren.
Vraag hun om afzonderlijk op de vragen
in hun krant te antwoorden en laat
hen nadien hun mening met de ande-
ren delen. 

Antwoorden op de vragen:

• Persoonlijke vraag.
• Persoonlijke vraag. (bespreek

onze eigen beleefdheidsvormen:
dank je wel zeggen, smakelijk
eten wensen, eerst de gasten
bedienen, met mes en vork eten,
bidden vóór de maaltijd, een klein
beetje eten van gerechten die we
niet lusten…).

• Persoonlijke vraag. (als de leerlingen het raar
vinden dat Ecuadoranen cavia's eten, kun je
hen zeggen dat er in sommige culturen geen
paard, rund of konijn wordt gegeten zoals bij
ons in België. Of dat er in China kat, hond,
slang … wordt gegeten).

• Door een hapje te proeven, bewijzen de gasten
de familieleden een grote eer. In zekere zin
aanvaarden en erkennen ze hun gewoontes 
op die manier. (als de leerlingen het daar 
niet mee eens zijn, moeten ze dat eerst 
met hun eigen familie vergelijken: wat vinden
hun ouders ervan als gasten het gerecht 
lusten?).

Je kunt de ideeën van de leerlingen op het bord
samenvatten in twee kolommen, '+' en '-'. 
Het is geen eenvoudig onderwerp, maar door een
gezamenlijke discussie kunnen de leerlingen zich
toch een genuanceerde mening over de kwestie
vormen. 

Wij wonen in het centrum 
van de wereld (p. 4)

Tijdens deze activiteit heb je de kans om uit te
leggen vanwaar de naam 'Ecuador' komt en om
te praten over de evenaar, de lijn die de twee
hemisferen scheidt. Leg aan de leerlingen uit
dat dit slechts een denkbeeldige lijn is, ook al
zien ze op de foto en op de dvd dat de lijn op
een plek vlakbij Quito ligt die het 'centrum van
de wereld' heet. De lijn werd vooral voor de
toeristen in het leven geroepen. 

Dvd: informatie over het centrum van de
wereld in deel 1 over Ecuador in het algemeen.

Antwoorden op de quiz: Dat is de lijn van de
evenaar / Het noorden en het zuiden / Omdat
het precies op die lijn ligt.

Wij vertrekken naar de Andes (p. 5)

Lees samen met de leerlingen de getuigenis 
van Yolanda over haar leven in de Andes. Dit is
een gebied met hoge bergen en vulkanen. Hier
leven de afstammelingen van de Inca's die zich
lang geleden in deze onherbergzame streek
terugtrokken toen ze op de vlucht waren voor de
Spaanse conquistadores. Ze zijn er gebleven en
hebben zich aan de nieuwe levensomstandigheden
moeten aanpassen. Maar ook vandaag blijft 
hun situatie moeilijk. Ze worden nog altijd
gediscrimineerd en sommige gemeenschappen
leven erg afgezonderd. 

Dvd: interview met Yolanda in deel 2
over de Andes.

Antwoord op de vraag van Yolanda: het schaap.

Uitdaging van Lou en Lena (p. 5)

Laat de leerlingen in kleine groepjes informatie
over de Andes zoeken. Enkele voorbeelden van
gezochte informatie vind je in de wereldkrant.
Je kunt ze onder de groepjes verdelen. Zorg
ervoor dat de leerlingen over verschillende
informatiebronnen beschikken, zoals het internet,
boeken over Ecuador, reisbrochures (je kunt ze
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Vulkanen worden er zelfs verpersoonlijkt. 
Dat kan de leerlingen misschien verrassen. 
Maak hen duidelijk dat de geloofsovertuigingen
en gewoontes van een volk over het algemeen
van geschiedenis doordrongen zijn en met een
regio of een context verbonden zijn. Vertel 
hen dat wij er ook hebben. Vraag hun om in
groepjes een voorbeeld te zoeken, zoals een
legende die hoort bij een plaats die ze kennen
(het Ros Beiaard in Dinant of de Lange Wapper
in Antwerpen). Nadien vertellen ze hun 
voorbeeld aan de rest van de klas.

Enkele verschillen (p. 6)

In de Andes is de economie vooral afhankelijk
van landbouw en veeteelt, die meestal in 
traditioneel familieverband worden 
georganiseerd. De productie gebeurt op 
kleine schaal, de dieren (zoals een paard, ezel
of lama) fungeren als vervoersmiddel en de
bewoners vervaardigen veel producten met de
hand. Drie foto's illustreren de verschillende
stappen in het melkproductieproces. De leerlingen
beschrijven die fases en schetsen vervolgens
hoe diezelfde activiteiten in ons land verlopen.

Andes: koeien melken gebeurt manueel / 
melkvervoer verloopt per paard en kar / 
manuele kaasproductie.

Bij ons: koeien melken gebeurt machinaal /
melkvervoer verloopt per vrachtwagen / 
machinale kaasproductie (maar niet altijd… 
zie vraag van Lena).

Vraag van Lena (p. 6)

Worden producten als kaas, brood, confituur …
bij ons altijd machinaal en in grote hoeveelheden
gemaakt? Nee, ze kunnen ook lokaal en manueel
worden gemaakt. Geef voorbeelden van biologische
producten, streekproducten enz. die momenteel
erg goed in de markt liggen. 

• Slaan de gasten het eten af, dan kunnen de
inwoners denken dat de gasten hen niet waar-
deren. Ze kunnen het beschouwen als een
afwijzing van hun ontvangst: het is een eer
dat er iemand voor jou een maaltijd bereidt.
De inwoners kunnen ontgoocheld raken en zich
veel afstandelijker gedragen. (wat vinden de
ouders van de leerlingen er bijvoorbeeld van
dat gasten hun gerecht niet lusten?).

Deze discussie heeft twee doelstellingen.
Enerzijds delen de leerlingen hun ervaringen op
het gebied van maaltijden buitenshuis. Anderzijds
proberen ze zich in de plaats te stellen van de
personen die de maaltijd hebben bereid. 

Het leven in de Andes (p. 6)

Deze oefening kaart de kwestie van kinderarbeid
aan. Ecuadoraanse kinderen nemen thuis 
immers een heleboel taken voor hun rekening:
huishoudelijke klusjes, werken op het land, 
dieren verzorgen. De leerlingen krijgen drie
meningen over kinderarbeid voorgeschoteld. 
Zij moeten kiezen bij welke mening zij het
dichtst aanleunen en ze moeten hun keuze 
verantwoorden. Er is geen juist of fout antwoord.
Het is gewoon belangrijk dat elke leerling zijn
mening kan uiten en zijn keuze kan uitleggen.

Mogelijke antwoorden:

• Het is waar dat gezinnen in de ontwikkelingslanden
vaak de hulp van hun kinderen nodig hebben.
Die hulp in de vorm van geld of levensmiddelen
zorgt er vaak voor dat ze kunnen overleven.

• Het Verdrag beschermt minderjarigen effectief
tegen vormen van misbruik van kinderarbeid,
maar in werkelijkheid is de grens niet 
altijd heel duidelijk. Is het uitvoeren van
huishoudelijke taken kinderarbeid? Er wordt
van uitgegaan dat het werk de goede (fysieke,
cognitieve, sociale en affectieve) ontwikkeling
van het kind niet mag schaden.

• Kinderen moeten zich niet alleen ten volle
kunnen ontwikkelen, maar ze moeten naast
hun werk ook voldoende tijd hebben om naar
school te gaan, te spelen, te slapen, van vrije
tijd te genieten…

Vallei van de vulkanen (p. 6)

Lees samen met de leerlingen de tekst over 
de vulkaan Chimborazo, de hoogste vulkaan 
van Ecuador. Traditioneel gezien beschouwen 

de bewoners van de Andes vulkanen 
als heilig. 

En bij ons?
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Guayaquil en de kust
ZIE WERELDKRANT OP P. 7 TOT 9.

Lesf iche 3

Verloop van de activiteiten
Ben jij een observator? (p. 7)

Leid uit de foto's kunnen kenmerken van de 
kuststreek af. 
• Rijstvelden: rijstteelt aan de kust.
• Paalwoningen: tijdens het regenseizoen (van

januari tot april aan de kust) stromen de rivieren
over en komen de terreinen onder water te
staan.

• Huizen van bamboe: dit materiaal wordt in deze
regio traditioneel gebruikt om huizen te bouwen.
De huizen zijn open omdat de temperaturen er
zacht zijn.

• Vruchten: er is een enorme variëteit aan vruchten.
(de bekendste van Ecuador zijn banaan en cacao)

Dvd: informatie over de vruchten in
deel 3 over de kuststreek.

Raadseltje van Lou en Lena (p. 7)

Wat is het verband tussen deze twee foto's? 
De eerste stelt een cacaoboon voor zoals ze aan de
cacaoboom groeit. De tweede toont de cacaobonen
die in de boon zitten. Die worden in de zon
gedroogd.

Praktische informatie
Leerdoelen:
• De leerlingen ontdekken het leven van twee 

kinderen in de kuststreek van Ecuador.
• De leerlingen denken over verschillende problemen

na, zoals de natuurlijke rijkdom van een land, 
vrijheid van meningsuiting, verbetering van de 
leefomstandigheden en rechten van het kind. 

Tijdsduur: twee lesuren.

Materiaal:
• kaartjes met de 5 groepen, in de bijlage op p. 19;
• een groot blad papier (affiche), tijdschriften, lijm,

schaar, kleurpotloden of viltstiften.

Dvd: bekijk het deel van de reportage over het 
leven aan de kust van Ecuador.

Achtergrondinformatie
Als we de hoge toppen van de Andes afdalen tot de
kustzone, zien we radicale verschillen: het landschap
gaat verloren in immense, vruchtbare vlakten. Er heerst
een warm klimaat met een weelderige en exotische
vegetatie. Het is een zone met grote plantages en 
intensieve landbouw. Landbouw die vooral gericht is op
de export: bananen, cacao, rijst, koffie, suiker, palmolie,
citrusvruchten, tropische vruchten… 

In datzelfde landschap zien we eveneens rivieren, 
vissersdorpjes, havens en stranden met kokosbomen. 
De woningen zijn typische paalwoningen die de bewoners
beschermen tegen de jaarlijkse hoogwaterstand, 
behalve in het geval van grote overstromingen. Ecuador
en Bolivia kregen begin 2008 te maken met grote 
overstromingen. De kust is een kleurrijke streek die
steeds meer bevolkt raakt. Er woont een sterk 
gemengde bevolking met een veel uitbundiger en 
open karakter dan in de andere streken. 
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Manuel nodigt ons uit (p. 8)

Lees samen met de leerlingen de getuigenis van
Manuel. Het is een samenvatting van zijn meningen
over school en familie. Manuel vindt school
belangrijk om later een goede baan te vinden.
Hij vindt het ook normaal om zijn ouders in huis
te helpen, vooral wanneer ze - zoals zijn ouders
- al ouder zijn en niet langer alleen voor het
huishouden of de dieren kunnen zorgen.
Vraag de leerlingen wat zij van Manuels verhaal
vinden. Vraag hen nadien naar hun mening over
school en familie in het algemeen. Wie van hen
heeft dezelfde of een andere mening? 

Dvd: interview met Manuel in deel 3
over de kust.

Zich kunnen uitdrukken (p. 8)

Jens, een kei in tapdansen, improviseerde in
een van de klassen een kort dansje om met de
leerlingen te kunnen communiceren, omdat hij
hun taal niet sprak. 
De volgende vragen gaan over manieren om 
ons uit te drukken en iets over te brengen.
Voorbeelden van enkele belangrijke 
expressiemogelijkheden: toneelspelen, tekenen,
zingen, muziek maken. De leerlingen vertellen
wat hun favoriete manier is om zich uit te
drukken en welke ze zouden kiezen om een
aspect van hun land voor te stellen aan 
kinderen die hun taal niet kennen. Vrijheid van
meningsuiting is opgenomen in de Rechten van
het Kind (Art. 13 van het Internationale
Verdrag).

Onze mening over school (p. 8)

Zoals Manuel of de andere kinderen in de
reportage zeggen (zie dvd), is het belangrijk
om naar school te gaan. Elk van hen heeft een
beeld van zijn of haar ideale school. 
Stel dezelfde vraag aan jouw leerlingen: wat
vinden zij? Laat ze vervolgens in kleine 

Guayaquil, een grootstad (p. 7)

Lees samen het korte tekstje over Guayaquil, de
grootste stad van Ecuador. Ze wordt beschouwd
als de economische hoofdstad. Als belangrijkste
haven van het land beschikt ze over grote
scheepswerven en hotel- en commerciële 
infrastructuur.

Antwoord van het raadseltje: de garnaal.
(Ecuador is een van de belangrijkste 
internationale producenten.)

Denk goed na (p. 7)
Laat de leerlingen raden wat de antwoorden 
zijn op de problemen van een grootstad door
hun vragen te stellen:
• Het verkeer: in de straten van Guayaquil 

is er veel en vaak chaotisch verkeer.
• Het geweld: een veelvoorkomend probleem

door de overbevolkte wijken en moeilijke
leefomstandigheden.

• De armoede: vooral in de wijken aan de
stadsrand waar mensen van het platteland 
in bedenkelijke omstandigheden leven. 

groepjes een mimespel bedenken: ofwel
over iets dat ze goed vinden in hun school,
ofwel over iets dat ze zouden willen 
veranderen. De rest van de klas probeert 
te raden wat elk groepje uitbeeldt. 

Dayana toont ons haar tuin (p.

Lees samen met de leerlingen de getuigenis 
van Dayana. Dit kleine meisje is trots op haar
eigen tuin, waar haar familie een hoop vruchten
kweekt, maar nog meer op die van haar 
grootmoeder, waar veelkleurige bloemen weelderig
bloeien. Dayana praat ook over de club voor 
kinderrechten waaraan zij op zaterdag altijd
deelneemt. Wordt er in jouw school over 
kinderrechten gepraat? Bij welke gelegenheid?
Wat weten de leerlingen over het onderwerp? 

Raadseltje van Lou (p.
Antwoord:

Stem voor ons project (

Deze oefening geeft de leerlingen de kans 
om hun mening gezamenlijk te verdedigen. 
Deel de klas in 4 groepjes. Een denkbeeldige
situatie wordt voorgesteld: elk groepje 
verdedigt - een beetje zoals een politieke 
partij - een project 
in Ecuador te verbeteren.
moet bepaalde prioriteiten stellen en kiest 
het project dat het best overeind blijft. 
Op basis van de foto's in hun wereldkrant
bedenken de leerlingen zo veel mogelijk 
argumenten. 161616

03B LESMAP GRAAD 3 20pg  25-08-2009  14:35  Pagina 16



17

Voorbeeld: de groenen (onderwijs verbeteren)
� het aantal leerlingen per klas verminderen,
de gebouwen en programma's verbeteren, de
onderwijzers beter opleiden…

Aan het einde van de discussie kan de regering
voorstellen om een 'democratische stemming'
te houden: de leerlingen stemmen bij 
handopsteking voor het groepje dat het 
meest overtuigend was (met uitzondering 
van hun eigen groepje).

Welke rechten worden in het
Verdrag vermeld? (p. 9)

Antwoorden:

• Ja: recht op onderwijs (Art. 28), op 
onderdak (Art. 27), op bescherming 
tegen armoede (Art. 27).

• Nee: recht om zich op wegen in goede
staat te verplaatsen.

groepjes een mimespel bedenken: ofwel
over iets dat ze goed vinden in hun school,
ofwel over iets dat ze zouden willen 
veranderen. De rest van de klas probeert 
te raden wat elk groepje uitbeeldt. 

Dvd: informatie over school in
Ecuador in deel 2 over de Andes en

deel 3 over de kust.

Dayana toont ons haar tuin (p. 9)

Lees samen met de leerlingen de getuigenis 
van Dayana. Dit kleine meisje is trots op haar
eigen tuin, waar haar familie een hoop vruchten
kweekt, maar nog meer op die van haar 
grootmoeder, waar veelkleurige bloemen weelderig
bloeien. Dayana praat ook over de club voor 
kinderrechten waaraan zij op zaterdag altijd
deelneemt. Wordt er in jouw school over 
kinderrechten gepraat? Bij welke gelegenheid?
Wat weten de leerlingen over het onderwerp? 

Dvd: interview met Dayana in deel 3 
over de kust.

Raadseltje van Lou (p. 9)
Antwoord: alle vruchten behalve appel en peer.

Stem voor ons project (p. 9)

Deze oefening geeft de leerlingen de kans 
om hun mening gezamenlijk te verdedigen. 
Deel de klas in 4 groepjes. Een denkbeeldige
situatie wordt voorgesteld: elk groepje 
verdedigt - een beetje zoals een politieke 
partij - een project om een specifieke zaak 
in Ecuador te verbeteren. Maar de regering
moet bepaalde prioriteiten stellen en kiest 
het project dat het best overeind blijft. 
Op basis van de foto's in hun wereldkrant
bedenken de leerlingen zo veel mogelijk 
argumenten. 
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Lesf iche 4

Klasproject: maak een ganzenspel
over Ecuador! (p. 11)

Om dit dossier over Ecuador op een ludieke
manier af te ronden, stellen wij voor om met de
hele klas een ganzenspel te maken. De leerlingen
kunnen daar alles in opnemen dat zij tijdens de
vorige activiteiten over het land en het leven
van de kinderen hebben geleerd.

Het spelbord maken en de vragen opstellen
• Deel de klas in 8 kleine groepjes: groep 1

maakt het spelbord, groepen 2 tot 7 bedenken
vragen en groep 8 bereidt de opdrachten
voor (zie onderstaande kaartjes). 

• Voor de vragen zijn er telkens twee groepjes
van dezelfde kleur (geel - rood - blauw). Op
die manier vermijd je dat de leerlingen vooraf
het antwoord op de vraag kennen. Als zij dus
op een vakje van hun kleur vallen, stelt de
tweede groep met dezelfde kleur hen een vraag.
Elk groepje dat voor de vragen verantwoordelijk
is, moet 6 vragen over Ecuador, de Andes of
de kust bedenken. In totaal zijn er 36 vragen. 

• Ga bij alle groepjes langs om hen met hun
taak te helpen, vooral bij het groepje dat
het spelbord moet maken.

Vorming van de teams
Een spelronde wordt met telkens 8 leerlingen
gespeeld; de andere leerlingen lezen de vragen.
Die 8 leerlingen vormen 4 teams van 2 leerlingen.
Je kan bijvoorbeeld om de teams aan te duiden,
in elk van de 8 vorige groepjes willekeurig 1
leerling kiezen.

Spel
De spelregels vind je in de wereldkrant. 
Lees ze samen en zorg ervoor dat iedereen ze
goed begrijpt. Daarna begint het spel.
Na het spel kun je een volgende spelronde met
andere spelers spelen. Of stel aan je leerlingen
voor om andere klassen over het leven van de
kinderen in Ecuador te vertellen, zodat zij op
hun beurt het ganzenspel kunnen spelen. Veel
plezier!

Praktische informatie
Leerdoelen:
• De leerlingen testen hun kennis over het leven van

kinderen in Ecuador.
• De kinderen delen hun kennis over Ecuador met anderen. 

Tijdsduur: een tot twee lesuren.

Materiaal:
• Groot blad papier of affiche om het ganzenbord 

op te maken.
• 44 kaartjes om de vragen en opdrachten op te schrijven.
• 2 dobbelstenen.
• Kleurstiften of -potloden.
• Eventueel reisbrochures over Ecuador om foto's uit

te knippen.

Verloop van de activiteiten
Bedenk een quiz! (p. 10)

Deze quiz vat samen hetgeen de leerlingen over
Ecuador hebben geleerd. In hun wereldkrant
vinden de leerlingen een schema dat zij 
afzonderlijk invullen door voor elke vraag drie
mogelijke antwoorden te bedenken, waarvan
slechts één correct is. Vervolgens geven ze 
hun quiz aan een vriendje of vriendinnetje en
omgekeerd. Je kunt ook willekeurig een quiz
kiezen en de vragen aan de hele klas stellen.

Geef je persoonlijke mening (p. 10)

Dit is een persoonlijke beoordeling van de reis
naar Ecuador en van wat de leerlingen van de
activiteiten hebben onthouden of wat ze het
leukst vonden. Alle leerlingen noteren hun
mening in hun krant. Je kunt daarnaast een 
mondelinge gezamenlijke beoordeling voorstellen.

Je mag ons altijd per mail of per post laten
weten wat de leerlingen en jij vonden van dit
lespakket. Jullie feedback helpt ons om ons
educatief aanbod steeds te verbeteren. 

Kaartjes die gekopieerd en uitgesneden moeten worden om het spel voor te bereiden:

GROEP 1: spelbord
Jullie maken het spelbord op een groot blad of
op een affiche. 

Teken een groot parcours van 50 vakjes met:

GROEP 3: gele vragen
Jullie bedenken 6 vragen over Ecuador in het
algemeen. 

Zet een geel punt naast elke vraag.

Voorbeeld: Wat symboliseert de gele kleur op
de vlag van Ecuador?

GROEP 5: rode vragen
Jullie bedenken 6 vragen over de Andes. 

Zet een rood punt naast elke vraag.

Voorbeeld: Wat is het lievelingsdier van Yolanda
en waarvoor wordt het gebruikt?

GROEP 7: blauwe vragen
Jullie bedenken 6 vragen over de kust in
Ecuador. 

Zet een blauw punt naast elke vraag.

Voorbeeld: Welke is de grootste stad aan de
kust en welke zijn de problemen van een 
grootstad?

START �

AANKOMSTWe keren terug 
uit Ecuador
ZIE WERELDKRANT OP P. 10 TOT 11.
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Kaartjes die gekopieerd en uitgesneden moeten worden om het spel voor te bereiden:

GROEP 1: spelbord
Jullie maken het spelbord op een groot blad of
op een affiche. 

Teken een groot parcours van 50 vakjes met:
• 10 gele vakjes
• 10 rode vakjes
• 10 blauwe vakjes
• 8 vakjes met een symbool van Ecuador 

(condor, lama …)
• 12 vakjes met een instructie 

(1 tot 6 vakjes vooruit of achteruit gaan; 
een beurt overslaan; nog eens gooien)

GROEP 2: gele vragen
Jullie bedenken 6 vragen over Ecuador in 
het algemeen. 
Bedenk originele en niet te gemakkelijke vragen!
Zet een geel punt naast elke vraag.

Voorbeeld: Wat symboliseert de gele kleur op
de vlag van Ecuador?

GROEP 3: gele vragen
Jullie bedenken 6 vragen over Ecuador in het
algemeen. 
Bedenk originele en niet te gemakkelijke vragen!
Zet een geel punt naast elke vraag.

Voorbeeld: Wat symboliseert de gele kleur op
de vlag van Ecuador?

GROEP 4: rode vragen
Jullie bedenken 6 vragen over de Andes. 
Bedenk originele en niet te gemakkelijke vragen!
Zet een rood punt naast elke vraag.

Voorbeeld: Wat is het lievelingsdier van Yolanda
en waarvoor wordt het gebruikt?

GROEP 5: rode vragen
Jullie bedenken 6 vragen over de Andes. 
Bedenk originele en niet te gemakkelijke vragen!
Zet een rood punt naast elke vraag.

Voorbeeld: Wat is het lievelingsdier van Yolanda
en waarvoor wordt het gebruikt?

GROEP 6: blauwe vragen
Jullie bedenken 6 vragen over de kust in
Ecuador. 
Bedenk originele en niet te gemakkelijke vragen!
Zet een blauw punt naast elke vraag.

Voorbeeld: Welke is de grootste stad aan de
kust en welke zijn de problemen van een 
grootstad?

GROEP 7: blauwe vragen
Jullie bedenken 6 vragen over de kust in
Ecuador. 
Bedenk originele en niet te gemakkelijke vragen!
Zet een blauw punt naast elke vraag.

Voorbeeld: Welke is de grootste stad aan de
kust en welke zijn de problemen van een 
grootstad?

GROEP 8: opdrachten
Jullie bedenken 8 opdrachten (die niet per se
een band met Ecuador hebben). 

Voorbeelden: een mop vertellen, 10 namen van
vogels opnoemen, speel blad, steen, schaar
tegen een andere leerling naar keuze …

Bij lage  
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