WERKBLAD 7 – In het Amazoneregenwoud
Apak woont in het Amazoneregenwoud in Ecuador. Hij kent het regenwoud heel goed. Zijn
volk heeft hem alles geleerd over de planten en de dieren die er leven. Hij vertelt je over het
bos waar hij leeft.
“De bomen en planten in ons bos zijn het
hele jaar groen, omdat de lucht hier altijd
warm is en vochtig. Wij kennen elk
stroompje, elke vallei en ieder paadje in de
omgeving.
Mijn vader weet waar we de allerbeste
honing kunnen vinden. We maken manden
van palmbladeren en gebruiken lianen om in
hoge bomen te klimmen. We hebben een
heleboel verschillende soorten bomen.
Iedere boom ziet er anders uit. Onze huizen
zijn ook gemaakt van het hout van de
bomen.

Zelfs ons eten en onze medicijnen komen uit
het regenwoud. In onze tuinen groeien
cassaves, bananen, papaja’s en citroengras.
Om in het volgende kleine dorpje te komen
moeten we een dag lopen.
De volwassenen voeren strijd tegen een
groot bedrijf die de bomen in ons
regenwoud wil kappen. Mijn vriend maakte
hier een film over. Ik hoop dat niemand ons
bos kapot zal maken. Het is ons thuis. Ik ben
altijd hier en kan me niet voorstellen dat ik
ergens anders zou moeten leven.”

Opdrachten:
•

Lees de tekst en onderstreep wat je niet begrijpt.

•

Bespreek dit met een klasgenootje.

•

Gebruik de volgende woorden om een verhaaltje te schrijven over een bos dat jij kent:
uitstapje – regen – schoenen – eten – bescherming – eekhoorn.

•

Wat is het verschil tussen onze bossen en een regenwoud?

•

Eet jij wel eens de vruchten die in Apak’s tuin groeien? Wat voor groente en fruit groeit
in een moestuin in Nederland?

•

Jij kunt helpen om het regenwoud te beschermen door geld in te zamelen en
bijvoorbeeld Fair Trade bananen te kopen. Kijk op de website voor meer informatie.
https://www.groenevoetstappen.nl/gouden-voetstappen/regenwoud-van-de-kinderen/

