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INLEIDING

Wij wensen u en de kinderen een plezierige en leerzame ‘reis’ door Afrika toe!

Voor u ligt een lespakket over Afrika dat te gebruiken is in groep 1 tot en met 8 van het 
basisonderwijs. Woord en Daad hoopt met dit lespakket een aantal doelen te bereiken:

DOELEN
Het continent Afrika dichterbij te laten komen voor de kinderen 
door ze te laten kennismaken met het dagelijks leven daar. Hoe 
wonen de mensen, hoe verdienen ze hun geld, wat eten de kin-
deren en hebben ze ook vrije tijd?
 Kinderen bewustmaken van het feit dat er ook kinderen en 
volwassenen in armoede leven en hen een idee geven hoe 
dat is. Duidelijk maken dat er op dit vlak sprake is van onge-
lijkheid, maar ervoor waken dat we armoede niet als ‘zielig’ 
bestempelen.
Kinderen laten kennismaken met het werk van Woord en Daad 
in Afrika en het nut van dit werk.
Kinderen een indruk geven van religie in Afrika in het algemeen 
en het christendom in het bijzonder. Hen laten ervaren dat 
christenen in Afrika vaak anders uiting geven aan hun geloof 
dan christenen in Nederland.
We willen deze doelen bereiken door het geven van eerlijke en 
concrete informatie in lessen die aansluiten bij de belevingswe-
reld van de verschillende groepen.

DE OPZET VAN HET LESPAKKET
In hoofdstuk 2 en 3 vindt u algemene informatie voor de leer-
krachten, waarmee u zich op de lessen kunt voorbereiden. In 
hoofdstuk 2 gaan we in op de doelen, werkwijze en projecten 
van Woord en Daad. Omdat we ons in dit lespakket voorna-
melijk richten op de projecten van Woord en Daad in Benin, 
Burkina Faso en Ethiopië, wordt hierop uitgebreider ingegaan. 
Algemene informatie over Afrika kunt u vinden in hoofdstuk 3. 
Hierbij kunt u denken aan informatie over het klimaat, flora en 
fauna, religie en cultuur.  Ook hier is de informatie toegespitst 
op de landen Benin, Burkina Faso en Ethiopië.
In hoofdstuk 4 vindt u de thema’s. Deze zijn gegroepeerd in 
thema’s voor de onderbouw A (groep 1 en 2), middenbouw B 
(groep 3, 4 en 5) en bovenbouw C (groep 6, 7 en 8). Bij (bijna) 
elke groep worden de thema’s ‘dagelijks leven’, ‘onderwijs’ en 
‘religie’ behandeld, telkens aan de hand van een les over een 
bepaald onderwerp dat past bij de belevingswereld van de 
betreffende groep. 

 
 
Daarnaast komen er nog enkele extra thema’s aan bod. U 
kunt de thema’s allemaal behandelen, maar dit hoeft niet. Alle 
thema’s en lessen staan op zichzelf en kunnen los van elkaar 
worden gebruikt. De lessen duren gemiddeld 45 minuten. Per 
les is aangegeven wat de doelen zijn, welke materialen nodig 
zijn en er worden tips gegeven voor extra informatie en verdere 
verwerkingsactiviteiten. In hoofdstuk 5 vindt u voor verschil-
lende lessen bijbehorende informatiebladen, in hoofdstuk 6 de 
werkbladen.

ACTIE 
Wilt u met uw leerlingen aan de slag voor het verbeteren van 
onderwijs in Afrika? Graag! In hoofdstuk 7 is een flyer opge-
nomen die hiervoor gebruikt kan worden. Neem contact op 
met Woord en Daad als u gebruik wilt maken van bijvoorbeeld  
onze kant en klare klus- of muntkaart voor uw actie info@
woordendaad.nl. Of kopieer de bouwplaat voor een waterput 
en spaar voor schoon drinkwater in Afrika!

EVALUATIE
In hoofdstuk 8 hebben wij een evaluatie–formulier opge-
nomen. Wij stellen het erg op prijs als u dit in wilt vullen, 
zodat wij deze punten in toekomstig lesmateriaal mee kunnen 
nemen. 

POWERPOINTS
Bij dit pakket hoort ook een CD met verschillende PowerPoints. 
Daarnaast staat hier ook de digitale versie van het lespakket op. 
Deze PowerPoints staan op de CD:
• Afrika
• Thuis

• School
• Kerk

• Vervoer

 

MATERIAALLIJST 
Naast het lespakket is het mogelijk om bij Woord en Daad extra 
materialen te lenen om de les nog meer tot de verbeelding 
te laten spreken. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een 
Afrikaans schooluniform of een Afrikaans muziekinstrument. U 
vindt de beschikbare materialen in de materiaallijst.

1INLEIDING

3

WOORD & DAAD  |  LESKIST AFRIKA

WOORD EN DAAD


