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Mijn reisdagboek

Met Lou en Lena 
naar Ecuador
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Beste vriendjes,

Wij gaan samen een 

bijzondere reis maken: 

een echte schattenjacht! 

Kennen jullie Ecuador? 

Dat is een land in Zuid-Amerika. 

Lang geleden waren de eerste 

inwoners de Inca's. Zij hadden 

heel veel goud…

Wij ook, want wij gaan op zoek 

naar een schat die goud waard is!

Er wachten ons heel wat 

verrassingen in dit prachtige land… 

Is je rugzak gepakt? 

Kom dan met ons mee op avontuur!

Wij wensen je een goede jacht!

Lou en Lena

Vlug, we 
mogen 

geen tijd 
verliezen!

Joepie! Een schat!

De tussenstops van onze reis…

Op bezoek bij Yolanda  � bladzijde 4

Op bezoek bij Manuel  � bladzijde 6

Op bezoek bij Dayana  � bladzijde 8

Heb je de schat gevonden? � bladzijde 11

MAAK JE KLAAR OM TE VERTREKKEN!

Schrijf neer wat jij met een schat zou doen:

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

Wat zou jij in de wereld veranderen als je een schat had?

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

Drie jongeren gaan ons daarbij helpen. 
Zij gaan met ons mee naar Ecuador!

Ze gaan de kinderen heel veel vragen stellen.

Maar je kunt zelf ook al wat informatie opzoeken:

• Kijk op een wereldkaart waar Ecuador ligt.
• Welke oceaan moet je over? ……………………………………………….…………….
• Wat is de hoofdstad van Ecuador? ………………………………………………….
• Is het land groter dan België? ……………………………….…………….………….
• Wat is de belangrijkste taal van het land? ……………………………………
• Zoek en teken de vlag van het land: 
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MAAK JE KLAAR OM TE VERTREKKEN!

Schrijf neer wat jij met een schat zou doen:

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

Wat zou jij in de wereld veranderen als je een schat had?

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

Daarom gaan wij
meer leren over hun

dagelijkse leven…

Let op! Je kunt de schat
alleen maar vinden als je
het leven van de kinderen in
Ecuador goed leert kennen.

Drie jongeren gaan ons daarbij helpen. 
Zij gaan met ons mee naar Ecuador!

Ze gaan de kinderen heel veel vragen stellen.

Maar je kunt zelf ook al wat informatie opzoeken:

• Kijk op een wereldkaart waar Ecuador ligt.
• Welke oceaan moet je over? ……………………………………………….…………….
• Wat is de hoofdstad van Ecuador? ………………………………………………….
• Is het land groter dan België? ……………………………….…………….………….
• Wat is de belangrijkste taal van het land? ……………………………………
• Zoek en teken de vlag van het land: 

De schattenjacht kan 
nu beginnen. 
Het goud wacht op ons aan 
het einde van de reis… 
We zijn vertrokken!

Annelien

Joke

Jens
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– Hallo Yolanda, 
kun jij ons wat over je leven hier vertellen?

– Hallo! Ik ben 11 jaar. Ik woon hier met mijn
papa, mijn mama, mijn twee zusjes en mijn
broertje. Ons huis is gemaakt van aarde, hout
en stro. 

Hier in de Andes kan het heel koud worden 
en regent het vaak. Maar onze traditionele*
kleding, een poncho en een hoed, beschermt 
ons tegen het slechte weer. 

Wij komen met het vliegtuig aan in Quito en
vertrekken meteen naar de Andes. Dat is een
gebied met hele hoge bergen en vulkanen. 
We komen zelfs voorbij het hoogste punt van
Ecuador: de vulkaan Chimborazo. Hij is wel meer
dan 6.000 m hoog!

Wij houden verschillende dieren. Lama's voor
hun wol en melk, varkens en schapen. Maar ook
cavia's die we opeten. Het is ons traditioneel*
gerecht. Meestal zorgen de kinderen voor de
dieren. 

In de bergen zijn de wegen vaak slecht en zijn
er weinig voertuigen. Wij verplaatsen ons
meestal te voet. We gebruiken een paard, ezel
of lama om onze goederen te vervoeren. Er zijn
ook enkele bussen. Maar die komen niet tot in
alle dorpjes.

In school hebben wij een werkplaats. We maken
er armbanden, halskettingen, handtassen, 
mutsen en allerhande decoratie. Ik hou van die
werkplaats! Zelfs de mama's komen samen met
ons bijleren.

* Traditionee
l: 

wat tot de gewoontes

van een gebied of

groep mensen behoort.

vulkaan - lama - poncho. Jullie mogen ook een
tekening bij het gedicht maken.

• Welk alternatief vervoermiddel komt het meest in al jullie antwoorden voor?
..........................................................................................................................................

• Denken jullie dat wij zonder wagen kunnen leven? 
..........................................................................................................................................

voor elk dier waarvoor de mens het gebruikt en
hoe het eruitziet. De rest van de klas moet
raden. Dit is een voorbeeld:

Waarom wordt dit dier gebruikt?

Hoe ziet het eruit?

Welk dier is dit?

Welke verplaatsingen doe
je met de wagen?

Bijvoorbeeld: 
naar school gaan

Als elke groep zijn
opdracht volbrengt,
krijgen jullie een tip
om de schat te vinden!

Maak 5 groepjes. Jullie zijn 
gidsen, organisatoren, journalisten,

In groepjes!OP BEZOEK BIJ YOLANDA

1

2

3

4

5

6
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GIDSEN: gedicht

Schrijf een gedicht over het
leven van Yolanda. Jullie moeten
de volgende woorden gebruiken:

vulkaan - lama - poncho. Jullie mogen ook een
tekening bij het gedicht maken.

VERKENNERS: ambacht

1) Maak samen 2 verschillende
armbandjes. Jullie mogen daarvoor

papier, karton, viltstiften, gekleurde draad…
gebruiken. Minstens één armbandje moet klaar
zijn.
2)  Waarom willen de mama's volgens jullie in de
school van Yolanda een ambacht leren? Wat is
het nut daarvan?

EXPERTEN: onderzoek

Welke dagelijkse verplaatsingen kan je zonder de auto doen?
Zoek elk 3 voorbeelden en vergelijk jullie antwoorden. 
(voorbeelden: naar de sportschool, tekenles gaan, 
boodschappen doen met je ouders, je grootouders bezoeken…)

• Welk alternatief vervoermiddel komt het meest in al jullie antwoorden voor?
..........................................................................................................................................

• Denken jullie dat wij zonder wagen kunnen leven? 
..........................................................................................................................................

ORGANISATOREN: tekening

1) Kies 2 traditionele klederdrachten die jullie
kennen. Teken ze. De rest van de klas moet
raden welke klederdracht het is. 
Voorbeelden: kleding die te maken heeft met
carnaval, een feest, religie… 

2) Leg uit waarvoor deze kleding dient. Dit zijn
enkele vragen die daarbij kunnen helpen:

- Hoe heet dit kledingstuk?
- Hoe ziet het eruit? (beschrijf het)
- Wanneer wordt het gedragen?
- Wie draagt het?

JOURNALISTEN: raadsels

Maak een lijst met 6 dieren die
de mens nodig heeft. Schrijf

voor elk dier waarvoor de mens het gebruikt en
hoe het eruitziet. De rest van de klas moet
raden. Dit is een voorbeeld:

Waarom wordt dit dier gebruikt?

Hoe ziet het eruit?

Welk dier is dit?

Dit dier wordt gebruikt voor zijn wol, zijn melk en
om goederen te vervoeren.

Het heeft vier poten, een lange nek en leeft in de
Andes.

Een lama.

Welke verplaatsingen doe
je met de wagen?

Bijvoorbeeld: 
naar school gaan

Kun je er zonder 
wagen naartoe?

Ja 

Zo ja, welk ander vervoermiddel
kun je gebruiken?

Ik kan te voet gaan.

Eerste tip om
de schat te
vinden:
................................
................................
................................
................................
................................
................................

Als elke groep zijn
opdracht volbrengt,
krijgen jullie een tip
om de schat te vinden!

Maak 5 groepjes. Jullie zijn 
gidsen, organisatoren, journalisten,

experten en verkenners.

In groepjes!

TV
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Ik doe de vaat.
Ik dek de tafel.
Ik ruim de tafel af.
Ik ruim mijn kamer op.
Ik …
Ik …
Ik …

Wat doe jij thuis om je ouders te helpen?

– Hallo Manuel, kun jij ons wat over je 
dagelijkse leven vertellen?

– Hallo, mijn naam is Manuel en ik ben 12 jaar.
Ik woon samen met mijn ouders in dit huis van 
bamboe. Dit is een typisch huis voor onze
streek. Toch worden er nu ook veel huizen in
beton gebouwd.

Dit zijn mijn ouders. Ze zijn al vrij oud en ik
help hen dan ook vaak na school. Ik geef de 
kippen eten, help het huis opruimen, maak
schoon… Ik vind dat in een gezin iedereen
elkaar moet helpen.

Wij trekken door de Andes en bereiken de
kuststreek. Hier zijn het landschap, het klimaat
en de planten helemaal anders! We zien heuvels,
vlaktes, rivieren…

Ik ga heel graag naar school. Je leert er veel
dingen die je thuis niet zou kunnen leren. Ik
voetbal vaak met mijn vrienden. Tijdens de
speeltijd of op straat na school. 

Ik speel ook toneel en hou van feestjes. Mijn
lievelingsdag is het feest van de kinderen. Op
die dag komen alle kinderen op straat om plezier
te maken. Zelfs de kinderen die normaal gezien
werken. Daarom hou ik zo van die feestdag!

Bijvoorbeeld: twee kinderen die ruziemaken. Een volwassene komt erbij
en haalt ze uit elkaar. De kinderen sluiten vrede. 
(Antwoord: samen leren leven).

Maak samen een affiche rond een recht dat in
het verhaal van Manuel ter sprake komt 
(voorbeelden: vrije tijd hebben, een woning
hebben…). Jullie mogen tekenen, schrijven, een
collage maken… Nadien tonen jullie de affiche
aan de klas.

1)

2)

In groepjes!

6

OP BEZOEK BIJ MANUEL

1

2

3

4

5

Maak het totaal: welk karweitje doen de ondervraagde leerlingen het vaakst
om hun ouders te helpen?

3)
op de juiste regel zwart. Elke leerling
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Ik doe de vaat.
Ik dek de tafel.
Ik ruim de tafel af.
Ik ruim mijn kamer op.
Ik …
Ik …
Ik …

O O O O O O O O O O
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O O O O O O O O O O
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O O O O O O O O O O
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...............

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

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

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

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

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

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

Wat doe jij thuis om je ouders te helpen? TOTAAL

Tweede tip 
om de schat
te vinden:
................................
................................
................................
................................
................................

en ik
f de 
maak
reen

 veel
n. Ik
s de

Mijn
. Op

ezier
ezien

GIDSEN: vragen

Bekijk de twee foto's goed en
antwoord op de volgende vragen:

1) Wat zijn de verschillen tussen de twee 
huizen?

2) Welk huis komt in de Andes voor en 
welk aan de kust?

3) Van welk materiaal is elk huis gemaakt?
4) Waarom is huis 1 op palen gebouwd?
5) Waarom hebben deze huizen geen 

verwarming?
6) Waarom zijn de huizen in België anders?

VERKENNERS: mime

Kies 3 belangrijke dingen die je op school leert. Bereid 
3 toneelstukjes voor die de rest van de klas moet raden.
Je mag niet praten tijdens het toneel, alleen maar uitbeelden! 

Bijvoorbeeld: twee kinderen die ruziemaken. Een volwassene komt erbij
en haalt ze uit elkaar. De kinderen sluiten vrede. 
(Antwoord: samen leren leven).

ORGANISATOREN: affiche

Maak samen een affiche rond een recht dat in
het verhaal van Manuel ter sprake komt 
(voorbeelden: vrije tijd hebben, een woning
hebben…). Jullie mogen tekenen, schrijven, een
collage maken… Nadien tonen jullie de affiche
aan de klas.

JOURNALISTEN: raadseltjes

1) Praat samen over jullie favoriete feestdagen.
Wat vind je er precies zo leuk aan? Geef elk
om beurt je mening.

2) Bedenk voor 3 feestdagen een raadseltje
dat jullie nadien aan de rest van de klas
voorleggen. Bijvoorbeeld: het is een feest
waarbij alle kinderen in Ecuador op straat
komen om plezier te maken (antwoord: het
feest van de kinderen).

In groepjes!

7

huis 1

huis 2

Maak het totaal: welk karweitje doen de ondervraagde leerlingen het vaakst
om hun ouders te helpen?....................................................................................

1) Vul de tabel aan met 3 andere karweitjes.
2) Ondervraag 10 leerlingen van de klas. 

3) Telkens als een leerling een van deze karweitjes zegt, kleuren jullie een cirkeltje
op de juiste regel zwart. Elke leerling mag meerdere antwoorden geven.

EXPERTEN: onderzoek
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OP BEZOEK BIJ DAYANA

– Hallo Dayana, kun jij ons vertellen hoe je leeft?

– Hallo, mijn naam is Dayana en ik ben 10 jaar.
Dit is mijn broertje Billy. Ik zorg heel graag
voor hem.

Dit is het huis waar ik met mijn ouders en
broertje woon. Wij hebben veel vruchten in
onze tuin. Maar mijn lievelingsplekje is de tuin
van mijn oma. Zij heeft bloemen in alle kleuren
van de regenboog. Dat is ongelooflijk mooi!

Wij zijn nog steeds in de kuststreek en gaan nu
een bezoek brengen aan Dayana en haar familie.
Door het warme en vochtige klimaat vind je hier
een hoop planten en vruchten. 

Ik neem jullie even mee naar de rivier die 
onderaan de tuin voorbijstroomt. Hier komen
we zwemmen, spelen, ons wassen en vissen. Iets
verder in de rivier is er een visvijver. Daar 
houden we levende vissen.

Hier is de speelplaats van mijn school. Kunnen
jullie raden welk spelletje we aan het spelen
zijn? In mijn klas zitten er 35 leerlingen. Ik ga
heel graag naar school.

Op zaterdag kom ik samen met heel veel vrienden
uit de wijk of van school. We praten over onze
rechten, plichten en waarden… We doen 
ongelooflijk veel leuke dingen samen!

8

In groepjes!

1)  Zoek in dit rooster 6 rechten:

2)  Knip in de tijdschriften 6 illustraties uit die elk van deze rechten voorstellen.

N
E
I
O
A
M
E
V
S
P
E
L

1) 

2)

1

2

3

4

5

6
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GIDSEN: verborgen woorden

1)  Zoek in dit rooster 6 rechten:

2)  Knip in de tijdschriften 6 illustraties uit die elk van deze rechten voorstellen.

N T A V J S O M M A L T 1 ...............................
E Y F O E T M D O U Z R
I J L E U I A V I F G I 2 ...............................
O X E D A K Y F E F R O
A H U I S V E S T I N G 3 ...............................
M O B N D H R C O A U R
E G N G E A E H R S P O 4 ...............................
V E W L S Q T O D K E E
S M D C O P E O N M T P 5 ...............................
P E L F A M I L I E O S
E N A S E X U G E L P A 6 ...............................
L T U Q I A M H S I R U

EXPERTEN: lijstjes

Water is een kostbaar goed.
Wat kun je doen om het niet te
verspillen?

1) Maak een lijst met alle momenten waarop
jullie water gebruiken ('s morgens, 's middags,
's namiddags en 's avonds).

2) Maak daarna een lijst met alle mogelijke
manieren om geen water te verspillen. 
Lees ze voor aan de rest van de klas. Je
klasgenootjes moeten nog een andere manier
toevoegen. 

JOURNALISTEN: raadseltjes

Jullie krijgen 6 namen van spelletjes die kinderen
in Ecuador spelen. Bedenk een raadseltje voor
elk van de spelletjes. Leg ze daarna aan de
andere leerlingen voor.

Bijvoorbeeld: Ik ben een speeltuig waarop je
naar voren en naar achteren, omhoog en omlaag
gaat, wat ben ik? (Antwoord: de schommel).

Vraag de namen van de spelletjes: 

1 ..................................................................................

2 ..................................................................................

3 ..................................................................................

4 ..................................................................................

5 ..................................................................................

6 ..................................................................................
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HEB JE DE SCHAT GEVONDEN?

Samen met de hele klas gaan jullie nu de 
oplossing van het raadsel op het bord oplossen.

Teken het vervolgens hieronder om het 
nooit meer te vergeten!

* Waarden:
 

Waarden hebben, wil zeggen 

dat je op een zo goed mogelijke 

manier wil zijn en handelen.

Voorbeelden: eerlijk zijn, 

rechtvaardig zijn, delen, 

respect hebben voor anderen…

VERKENNERS: foto's

1) Vind de namen van deze vruchten uit de tuin van Dayana:

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

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

kokosnoot - banaan -
cacaoboon - mango -
stervrucht - ananas

ORGANISATOREN: 
tekeningen

Kies een waarde*, recht en plicht. Teken ze op
3 afzonderlijke bladen papier. De rest van de
klas moet raden wat jullie tekeningen voorstellen.
Bijvoorbeeld: kinderen in alle huidskleuren die
samen spelen om respect uit te beelden.

• Een waarde: .............................................................

• Een recht: ..............................................................

• Een plicht: ..............................................................

2)  Een van deze vruchten wordt het ggrrooeennee  ggoouudd genoemd omdat het in Ecuador erg kostbaar is.
Welke? Vind de naam in dit rooster!

Een kleur van de vlag van Ecuador. �í

               

Sommige bergen in Ecuador zijn ook een … �í

     

Een streek in Ecuador. �í

     

Yolanda houdt er zich na school mee bezig in de werkplaats. �í

     

De belangrijkste taal in Ecuador. �í

     

Een kledingstuk in de Andes. �í

     

02A REISDAGBOEK GRAAD 2  24-08-2009  08:36  Pagina 10

 



11

HEB JE DE SCHAT GEVONDEN?

Samen met de hele klas gaan jullie nu de 
oplossing van het raadsel op het bord oplossen.

Teken het vervolgens hieronder om het 
nooit meer te vergeten!

anaan -
mango -
ananas

 is.
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Hallo!
Ga met ons mee op een fantastische 

schattenjacht in Ecuador!
Een goede manier om het leven en 

de kinderrechten in dit land te leren kennen.
Open vlug je reisdagboek…

02A REISDAGBOEK GRAAD 2  24-08-2009  08:36  Pagina 12




