WERKBLAD 6 – De reis van de sinaasappel
Leer welke reis een sinaasappel maakt van de plantage naar jouw sinaasappelsap.

Sidnei en de Sinaasappel
Het sinaasappelsap dat je in de supermarkt
koopt, komt waarschijnlijk uit Brazilië, een land
in Zuid‐Amerika.
Sinaasappels worden gekweekt op grote
plantages. Ze worden geoogst van mei tot
januari. Iedereen moet helpen, zelfs de
kinderen. Daardoor hebben ze geen tijd om
naar school te gaan. Bovendien is de school erg
duur. De kinderen hebben boeken en potloden
nodig, maar de families hebben het geld nodig
om eten te kopen.
Een fruitplukker op de plantage plukt maximaal
2000 kilo sinaasappels per dag. De arbeider
moet zijn zak 80 keer per dag vullen. Deze zak
hangt op zijn schouder en weegt ongeveer 25
of 30 kilo (met ongeveer 150 sinaasappels).
De fruitplukker verdient ongeveer 25 euro per
week. Dat is net genoeg voor de belangrijke
dingen die ze nodig hebben. Het werk is erg
zwaar en slecht betaald, daarom moeten de
kinderen ook werken.

Een van deze kinderen is Sidnei. Hij is 12 jaar
oud.
Hij en zijn ouders en zijn broer werken op een
sinaasappelplantage. Soms moeten ze van 6
uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds werken.
Voor 16 sinaasappels krijgen ze minder dan een
cent (ongeveer 1/4 cent) – voor 1 liter
sinaasappelsap zijn 16 sinaasappels nodig.
Voor 1 liter sap in de winkel betalen wij in
Nederland één euro, dat is 100 cent!
De vader van Sidnei heeft rugpijn door het
dragen van de sinaasappels. Nu kan hij niet
meer zo veel werken als vroeger.
Sidnei wil graag bij een bank werken, maar dat
kan alleen als hij tijd heeft om naar school te
gaan.
's Avonds is hij te moe om met zijn vrienden te
spelen, daarom kijkt hij uit naar de zondag,
want dan hoeft hij niet te werken en kan hij
met zijn vrienden voetballen.

Opdrachten:
Probeer samen met een van je klasgenoten een ander kind naar de andere kant van het
klaslokaal te dragen.
 Hoeveel weegt het kind? ___________kg
 Hoe ver kan je het kind dragen? ___________m
Soms moeten de plantagewerkers hun zakken 50 meter dragen naar het verzamelpunt!
 Hoeveel langer is dit dan het klaslokaal? ___________
 Bereken hoeveel meters de werknemer elke dag moet dragen ___________ m
 Loop deze afstand (op weg naar huis of op het schoolplein).
 Denk samen met je groep aan waarom sinaasappelsap soms goedkoper is dan
bijvoorbeeld appelsap dat in ons land wordt gemaakt.
 Denk aan de situatie van Sidnei. Hoe kan zijn familie meer geld verdienen?
 Welk ander drinken jij graag? Heeft dat sap ook zo'n lange afstand ook gereisd?
 Weet jij een appelboomgaard in de buurt? Hoe ver is dat?

