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Mijn naam: ........................................

Mijn klas: .........................................

Mijn prentenboek
Lou en Lena gaan

naar Vietnam

Prentenboek voor de leerlingen 1e en 2e leerjaar

Mondiale Vorming Plan België



Hallo, wij zijn Lou en Lena!
Dit jaar gaan wij op reis naar Vietnam.

We maken er veel vrienden.
Zij vertellen ons alles over hun land.

Hier zie je hen op foto!
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Ik ben Bo!  
Ik woon graag in Vietnam.
Het is een mooi land. 
Ik woon dicht bij de zee.
Maar ik lust geen vis.

Lees mijn verhaal  
op p.4!

Ik ben Kim!  
Ik help mijn ouders op 
het veld. Buffel helpt 
altijd mee. We planten 
rijst. De rijst staat in het 
water. 

Lees mijn verhaal  
op p.7!

Chao, ik ben Li!
Ik noem Vietnam het 
waterland. Er is een heel 
lange kust en er zijn veel 
rivieren. 
Soms is er een 
overstroming. Dan staat 
het land in rep en roer. 

Lees mijn verhaal  
op p.14!

Chao, ik ben Hoa!
Ik woon in Hanoi.
Hanoi is de hoofdstad van 
Vietnam. Het is er altijd 
erg druk. Veel mensen 
eten hun ontbijt op straat. 
Maar let wel op voor het 
drukke verkeer!

Lees mijn verhaal  
op p.18!

Chao, ik ben Hong!
Ik ben acht jaar.
Van maandag tot zaterdag 
ga ik naar school. Dat is 
één dag meer dan bij jullie.
Maar we hebben maar een 
halve dag les.
In de namiddag help ik 
mijn moeder thuis.

Lees mijn verhaal  
op p.10!

Chao = hallo

Hanoi = hoofdstad van  

            Vietnam
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bo woont in vietnam.
het is er heet.

bo gaat naar zee.
daar is lou.
lou zit in een boot op zee.
in de zee zit veel vis.

lou zoekt een vis voor bo.
na een uur is er een vis in het net.
hij geeft de vis aan bo.
maar bo kijkt vies.
hij lust geen vis.

bo wil naar huis.
maar waar is de weg?
lou gaat met hem mee.
oef, daar is de weg!

BO LUST GEEN VIS 

4



Vraag voor jou

Bo lust geen vis. 
Wat lust jij niet? Plak het hier!

Lou zoekt de weg naar huis
Bo wil naar huis. 
Maar waar is de weg? 
Lou helpt bo. 
Help jij lou?
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Mijn recht
Vul het juiste woord in

Elk kind mag E _ _ _ !
TIP:  wat je elke dag doet om 

sterk te zijn

Wat lust Bo wel?

Een wens  
voor Bo
Maak een kaart met 
een draak. Geef de 
draak veel kleur. 
Wat wens je Bo? 

Kleur rood wat men eet in het land 
van Bo. Kleur geel wat men eet in 

ons land.
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MET BUFFEL OP HET VELD 
lena loopt door een veld met rijst.
het veld staat vol met water.
haar voeten zijn kletsnat.

lena ziet een dier in het veld.
het is buffel.
buffel werkt op het veld.
hij heeft een ploeg.

op de rug van buffel zit kim.
kim is zijn vriend.
ze werken op het veld.
dat gaat snel met twee.

na het werk gaan ze naar de rivier.
buffel neemt een bad.
na het bad is buffel schoon.
dag buffel! dag kim!
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* 

 1999 – kat 2000 – draak 2001 – slang 2002 – paard
 

 2003 – schaap 2004 – aap 2005 – haan 2006 – hond

Vraag voor jou
Kim werkt met buffel  
op het land. Werk jij soms ook? 
Vind je het leuk?

Wat doet Kim?
Er zijn kinderen in vietnam die moeten werken. 
Soms kunnen ze daardoor niet naar school. 
Dat mag niet van de wet. Het heet kinder-arbeid. 
Denk je dat kim naar school kan? 

Het jaar van...
In vietnam heeft elk jaar het teken van een dier. 
Kleur het dier van jouw jaar.
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Waarom werken kinderen?
Sommige kinderen zijn arm.  
Ze moeten werken om eten te kopen. Dat zou niet 
mogen. Want kinderen moeten naar school gaan. 
En spelen, spelen, spelen!

Mijn recht
Vul de 2 juiste woorden in deze zin in.

Een kind mag geen Z . . . .   W . . . doen!
TIP:  RAZAW  KEWR   (wissel de letters om)

Goed werk en slecht werk
Welk werk mag een kind niet doen? 
Geef die prenten een rode stip. 
Welk werk mag een kind wel doen? Geef 
die prenten een groene stip.
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NAAR SCHOOL MET HONG 
het is een leuke dag voor lena.
ze mag met hong mee naar school.
de school ligt op een berg.
rond de berg blinken rijstvelden in de zon.

hong en lena gaan te voet naar school.
er is geen bus en de weg is lang.
de lessen beginnen al om zeven uur.

hong doet haar best, 
want de juf is streng.
in de pauze doen de kinderen aan sport.

als hong weer naar huis gaat, 
is ze heel moe.
slaapwel lena, zegt ze.
en dan valt hong in een diepe slaap.
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School in Vietnam
In Vietnam hebben de kinderen les van  
maandag tot zaterdag. 
Het schooljaar loopt van september tot mei.
Veel leerlingen dragen een uniform.
De school is verplicht van 5 tot 15 jaar.
In Vietnam zijn er kinderen die niet naar 
school gaan. Zij moeten thuis helpen of 
werken op het veld.

Een schooldag
Wat doe jij op een 
schooldag? Vul de wijzers  
van de klok in. Of schrijf bij 
de klok wat jij op dat uur 
doet.

Een vraagje 
voor jou
In België gaan alle 
kinderen naar school. 
Dat moet van de wet. 
Geef drie redenen 
waarom het goed is dat 
kinderen naar school 
gaan.

1.

2.

3.

ik sta op

ik ga eten

ik ga slapen
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Betere scholen in 
Vietnam 
Een mooi schoolgebouw is niet 
genoeg. 
De lessen moeten ook goed zijn. 
En de leerkrachten mogen geen 
zware straffen geven.
Zo leren kinderen bij en voelen 
ze zich goed. 

Onderzoek over mijn school
In dit schema staat alles over de school van Hong.
Schrijf in de kolom ernaast hoe het zit in jouw school.

In jouw school In de school van Hong

Hoeveel leerlingen 
zitten in je klas?

Vaak meer dan 40

Moet jij een 
uniform dragen?

Ja

Aantal lesuren  
per dag?

4 uur

Hoe ga jij naar 
school?

Te voet

Aantal lesdagen 
per week?
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Wat mis je?
Hieronder zie je een foto van een klaslokaal in Vietnam. Wat mis jij 
hier? Teken het erin.
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Mijn recht
Vul het juiste woord in.

Elk kind mag naar  S . . . . L gaan!
Sorry, geen extra tip deze keer!

Het rapport
In Vietnam ziet een rapport er zo 
uit. De eerste van de klas staat 
boven op de lijst, de laatste staat 
onderaan.

Rapport van klas 1A
1. Hoa
2. My
3. Hong
4. Phai
5. Son
6. Kim

Wat vind jij hiervan?  
Zou je dit leuk vinden?  
Waarom wel of niet?

Waarom gaan sommige kinderen niet  
naar school? 
0mdat ze thuis moeten werken.  WAAR / NIET WAAR
Omdat ze het recht niet hebben om 
naar school te gaan.  WAAR / NIET WAAR
Omdat de school niet verplicht is.  WAAR / NIET WAAR
Omdat ze op hun broertje of zusje 
moeten passen.    WAAR / NIET WAAR
Omdat ze alles al weten.   WAAR / NIET WAAR

Analfabe
et: iemand die niet  

kan lezen of schrijven 

Leerplic
ht: een wet die zegt  

dat alle kinderen moeten leren.
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DE OVERSTROMING 
vietnam is een land vol water.
er zijn veel rivieren. 
de kust is heel lang.
 
dat is leuk voor de mensen in vietnam.  
kinderen zwemmen in de rivier.
de vissers vangen veel vis.
er zijn zelfs huizen op het water!

maar water kan ook vervelend zijn.
li vertelt Lou en Lena over een grote storm.
iedereen moest schuilen.
de zee kwam tot in het dorp.

na de storm was er veel kapot.
er lagen overal bomen op de grond.
sommige dieren waren dood.
toen hebben de mensen een dijk gebouwd.
ze gebruikten grote zakken zand.

li wil nooit meer een overstroming.
maar om zeker te zijn,
geeft ze haar beer toch zwemles!
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Water in Vietnam
In Vietnam is heel veel water.
De kust is meer dan 3000 km lang.
In het noorden stroomt de Rode Rivier.
In het zuiden van Vietnam stroomt de 
Mekong. De Mekong noemt men ook 
de rivier van de negen draken. Door 
het vele water is er soms een overstroming.
Er zijn dijken om het water tegen te houden.

Kijk uit!
Maak hieronder een 
verkeersbord met deze 
titel:
Let op, overstromingen!

Beeld je in...
Stel dat er een 
overstroming is en je 
moet vluchten. Wat 
zou jij redden van het 
water?
Je mag maar drie 
dingen kiezen. Schrijf 
ze hier.

1.

2.

3.
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Gezocht
Li is tijdens een overstroming haar dieren kwijt geraakt. Nu moet 
ze die opnieuw gaan zoeken. Help jij Lou en Lena om ze te zoeken?

Rampen
Een overstroming wordt een ramp genoemd. 
Maar ook een groot verkeersongeluk is een ramp. 
Welke rampen zijn de schuld van de natuur en welke 
zijn de schuld van de mens?   
Duid het aan.

Oorlog     MENS / NATUUR
Aardbeving    MENS / NATUUR
Verkeersongeluk   MENS / NATUUR
Uitbarsting van een vulkaan  MENS / NATUUR
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Mijn recht
Vul het juiste woord in.

Elk kind heeft recht op  B . S . . . . . . . G!
TIP:  een paraplu tegen de regen, zonnemelk tegen de zon

Overstroming... wat nu?
Kruis aan: wat zijn de gevolgen van 
een overstroming?

 De velden zijn overstroomd 
 De aarde trilt 
 Er ontstaan ziektes
 Families moeten vluchten 
 Het stopt met regenen 
 Mensen hebben geen huis meer

Wat is eraan te doen?
Water is niet altijd veilig voor kinderen.
Elk jaar verdrinken veel kinderen in 
Vietnam.
Lessen over veiligheid zijn dus belangrijk.
De kinderen leren hierover op school.
Dan kan water leuk zijn in plaats van 
gevaarlijk!
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HOA LOOPT WEG

lou en lena ontmoeten hoa. 
hij is acht jaar en leeft in de straten van hanoi. 
zijn ouders zijn heel arm.
hoa liep weg van huis, om geld te zoeken in de stad.
soms poetst hij schoenen of verkoopt hij snoep.
vaak zit de politie achter hem aan. 

maar nu is hoa ziek 
gelukkig is hoa niet alleen, hij is lid van een bende. 
met zijn vrienden speelt hij voetbal op het plein. 
en verstoppertje onder de brug. 
dan vergeet hoa zijn problemen.

maar als de nacht komt, is hoa bang.  
dan probeert hij aan leuke dingen te denken. 
hij denkt aan zijn droom ooit een bromfiets te kopen. 
die zou hij als taxi gebruiken. 
en hij zou rijden waar hij maar wil!
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Straatkinderen in Vietnam
In Vietnam leven veel kinderen op 
straat, net als Hoa. 
Dit doen ze niet voor hun plezier. 
De meeste kinderen komen naar de 
stad om geld te verdienen. 
Hun ouders zijn vaak heel arm. 
Het leven op straat is geen pretje. 
Er is niet genoeg eten en ’s nachts kan het 
erg koud worden. 

Wat is er aan te doen?
In Hanoi is er een speciale school. 
In die school is er elke avond les.
Want sommige kinderen kunnen niet 
naar school overdag. 
Zij werken tijdens de dag op een boot 
of op straat. 
Dankzij de avondschool leren die 
kinderen toch lezen en schrijven. 

Ben jij akkoord?
Straatkinderen hebben zelf gekozen om op straat te leven. Ja / Nee 
Ik zou wel eens voor één dag op straat willen leven. Ja / Nee
Ik zou wel eens één nacht op straat willen slapen.  Ja / Nee 
Als je arm bent, mag je stelen.    Ja / Nee 
Als een kind bedelt, dan zou ik geld geven.  Ja / Nee
In België zijn er geen straatkinderen.   Ja / Nee 
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Hoa loopt weg van huis

Hoa is ziek

Bedenk het einde van 
het verhaal

Hoa droomt van 
een brommer

Hoa poetst schoenen

Hoa speelt met 
zijn vrienden

Lees het verhaal van Hoa. 
Maak er een korte strip van in zes 
tekeningen. De titels staan er al bij.

Stripverhaal
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Mijn recht
Vul de juiste woorden in.

Elk kind heeft recht op  een H . . . !
Elk kind heeft recht op een goede G . Z . . . . . . . !

TIP 1:  ander woord voor woning
TIP 2: dat zeg je als iemand niest

Alleen op straat
Hoa woont op straat.  
Hij heeft geen huis zoals jij. 
Wat is er leuk aan wonen op straat?

Wat is er niet leuk aan  wonen op straat? 
Is het gevaarlijk? Wat kan er allemaal 
gebeuren?

Problemen op straat
Straatkinderen hebben veel problemen. Hier lees je enkele 
problemen van Hoa. Wat zou jij doen als je een probleem hebt? En 
wat denk je dat Hoa kan doen?

Het probleem Wat doe jij...? Wat kan Hoa doen?
Je hebt honger.
Je bent moe.
Je bent ziek.
Je kleren zijn vuil.
Het regent.
Je hebt het ‘s nachts 
koud.
Je bent bang.
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Schrijf hieronder wat je onthouden hebt over kinderrechten in Vietnam:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Schrijf hieronder wat je onthouden hebt over kinderrechten in Vietnam:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................


