WERKBLAD 2 – Overal in de wereld naar school
Lees hoe andere kinderen in de wereld naar school gaan
Hallo, mijn naam is Maria. Ik woon in Zuid-Afrika in een
buitenwijk van de stad Johannesburg. Samen met mijn familie
woon ik in een hut. Ik ga altijd lopend naar school. Daar doe ik
ongeveer een uurtje over. In december is het hier erg warm. De
zandwegen naar school zijn dan erg stoffig. Daar heb ik dan veel
last van.
Ik heet Wong Chok Yew. Ik woon in de stad Wanxian, dichtbij de
Jangstsekiang, de grootste rivier in China. Bijna alle mensen fietsen
hier. Voor ons huis staan stoplichten. Soms wachten wel meer dan
honderd fietsers tot het licht op groen springt. Sinds vorig jaar mag
ik met de fiets naar school. Ik moet wel goed opletten met al die
andere fietsers op de straat.

Hey, ik ben Susan. Ik woon in de Verenigde Staten nabij
Portsmouth, New Hampshire. Hier op het platteland is
helemaal geen school, dus moeten we elke ochtend met de
gele bus die voor ons huis stopt naar school. Mijn vrienden
zitten ook in deze bus, dus hebben we onderweg naar school
veel plezier.

Mijn naam is Bente, dat is een Deense
naam. Ik woon in Qaasuitsup aan de
West-kust van Groenland. Groenland
hoort bij Denemarken. Pipaluk, de
naam van mijn vriendin is een echte
Groenlandse naam. Op oude foto’s zie ik
dat mijn vader soms met de hondenslee
naar school werd gebracht. We gaan zelf
meestal lopend naar school.

Hallo, hier op het eiland Huahine groeien mooie bloemen en
bijzondere vissen. Huanine hoort bij Frans-Polynesië en ligt midden
in Oceanië. Doordat de zee stijgt, wordt ons eiland steeds kleiner
en maakt de zee ons land zout. Op het zoute land kunnen we geen
eten meer verbouwen. Dat is moeilijk. We kunnen wel warm water
maken met zonnepanelen op onze hutten. Dat is fijn.
Ik kom uit Cambodja en mijn ouders hebben me
Vaesna genoemd. Dat betekent zoiets als ‘gelukkige’.
En dat ben ik ook want ik heb sinds kort een
vriendinnetje. Ze heet Tevy. Dat betekent ‘engel’ en dat
is ze ook. We wonen in een drijvend huis op het water
op het Tonlé Sap meer niet ver van de hoofdstad
Phnom-Penh. Elke dag worden we met de boot naar
school gebracht.
Ik heet Pepe en kom uit Peru, een land in Zuid Amerika. Ik woon in
het nationale natuurreservaat Pacaya-Samiria. Je kunt alleen bij ons
dorp komen met een boot.
Het is hier om 6 uur ’s ochtends licht en om 6 uur ’s avonds is het
weer helemaal donker. Gelukkig hebben we sindskort LED-lampen die
we kunnen opladen met zonne-energie. Die hebben de
schoolkinderen gekregen in ruil voor het opruimen van plastic en
rommel in het dorp.

Schrijf of teken hieronder hoe jij zelf naar school gaat.
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Zo heeft iedereen zijn eigen verhaal. De een gaat lopend naar school, de ander achterop de
fiets of met de schoolbus. Dat geldt voor Maria uit Zuid-Afrika, Wong Chok Yew uit China,
Susan uit de Verenigde Staten, Bente uit Groenland, Kinderen in Frans-Polynesië, Vaesna uit
Cambodja, Pepe uit Peru en jij in Nederland.

