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Vragenronde

• Waaraan denk je als iemand het heeft over het Rode Kruis?

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

• Ken je iemand die vrijwillig-hulpverlener is bij het Rode Kruis? Wie? 
 Waaruit bestaat zijn of haar taak precies?

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

• Ken je iemand die regelmatig bloed geeft? Wie? Hoe gebeurt dat? Waar? Wanneer?

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

• Werd je al eens geholpen door een vrijwilliger van het Rode Kruis? Wanneer? Wat was er aan de hand? 
Hoe werd je geholpen?

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

• Al eens gehoord van het Jeugd Rode Kruis? Kun je er iets over vertellen?

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

Ken jij het 

Rode Kruis?

Wij kopen elk jaar een 

sticker tijdens de Rode 

Kruis-veertiendaagse.

2 Zeg het maar



1828

Van mijn ouders weet ik dat ik geboren ben 

in Genève op 8 mei.

Mijn vader is een zakenman. De hele familie 

Dunant belijdt het calvinisme. We volgen 

nauwgezet op wat de stichter Calvijn 

voorschrijft: hard werken en sober leven.

Jong geleerd

Ons gezin heeft nogal invloed in de stad. 

Zowel mijn vader als moeder protesteren fel 

als de aangestelde sociaal werkers minder 

zullen verdienen.

In zijn vrije tijd helpt mijn vader de zieken, 

alsook de kinderen die geen ouders 

hebben. En mijn moeder heeft een boontje 

voor de armen en de gewonden.

Hallo, ik ben Henri Dunant. 
Ik vind het een grote eer dat 
mijn naam na zoveel jaren 

nog vaak wordt genoemd als 
iemand het heeft over het 
Rode Kruis. Vertel ik wat 

meer over mezelf?

1847. Donderdagvereniging

Ik ben 19 jaar jong. Al een tijdje koester ik 

plannen om in de voetsporen van mijn 

ouders te treden.

Het is zover. Ik richt een gezellige club op: 

de Donderdagvereniging. Als we 

samenkomen, bestuderen we de Bijbel en 

spreken we af waar en hoe we ons kunnen 

inzetten voor de medemens.

Het doet me wat: alsmaar meer mensen 

zoeken me op. Vooral zij die het niet zo 

goed hebben.

 
De ouders van de jonge 

Henri zetten zich in voor 
wie het moeilijk heeft.

D
O

EN Quiz

Stel een quiz samen over de figuur Henri Dunant. Met de gegevens 
uit het dagboek lukt het best. Aan wie leg je de vragen voor? 

Geef de quiz een plaats in een verzamelmap waarvan je de cover een 
passend kleedje geeft.

3 Hoe het allemaal begon



Van school

1852. Het loopt goed met het sociaal werk van de 

Donderdagvereniging, dit kan echter niet gezegd 

worden van mijn studies. De slechte cijfers stapelen 

zich op en ik moet het collège Calvin verlaten.

Werken voor de bank

Maar goed. Ik vind werk in de wisselbank. De baas 

is tevreden. Ik kan bewijzen dat ik verstand heb 

om zaken te doen.

Naar Noord-Afrika

1853. Ik wil verderop en vraag me af of ik 

misschien zaken kan doen in Noord-Afrika.

Graanhandel

Na mijn reis richt ik een graanhandel op. 

Ik doe zaken met Algerije en verblijf er een 

tijdje. Niet alles verloopt naar wens. 

Ik verlaat Algerije. 

Wat nu? Misschien moet ik de Franse keizer 

Napoleon III een handje helpen. Maar hoe?

 
Op 24-jarige leeftijd zegt 
Henri de school vaarwel. 

Hij gaat aan de slag in 
een wisselbank.

D
O

EN Algerije ...

Stel een landenfiche samen over Algerije. Vind je tijdens je zoektocht een en 
ander terug over de situatie in de 19e eeuw? Beschrijf die situatie. 

Reserveer een plaatsje voor je docufiche in je verzamelmap.

4 Naar Noord-Afrika



1859. Ik ben van slag. 
Een dag na de veldslag in Solferino bleven 40 000 
slachtoffers op het slagveld achter. Niemand keek 
naar hen om. Vreselijk!

Ik kon het niet langer aanzien. Meteen riep ik de bevolking op om hulp te bieden aan de gewonden.
Vooral de vrouwen hielpen me om de handen uit de mouwen te steken.

Ik slaag er eveneens in om militaire artsen uit het Oostenrijkse leger in te schakelen om de gewonden te verzorgen.

Un Souvenir de Solferino
Eens terug in Genève, besluit ik om mijn verhaal over wat ik in Solferino meemaakte 

neer te schrijven.

1862. Het is me gelukt: mijn boek ‘Un Souvenir de Solferino’ is af. Ik publiceer het 
op mijn kosten.
In het boek beschrijf ik mijn ervaringen van 
de veldslag en de omstandigheden erna.

Ik koester het idee om in de toekomst een 
neutrale organisatie op te richten, die de 
gewonden verzorgt als er een oorlog plaatsvindt.

D
O

EN Slaag je erin om nog 
enkele weetjes te 
sprokkelen over o.a. 
Solferino, Napoleon III, 
het Savoyaardse leger? 
Uiteraard raadpleeg je 
bronnen, bijvoorbeeld 
Wikipedia. 

Wissel de weetjes uit 
met je klasgenoten. 
Een idee: bundel de 
weetjes.

Geef de weetjes een 
plaats in je 
verzamelmap.

Goed om te weten

• In 1859 grijpt in Solferino in Italië een veldslag plaats. Het 
Oostenrijkse leger bekampt er het Savoyaardse leger dat samen 
met het Franse leger weerwerk biedt. Het Franse leger staat 
o.l.v. Napoleon III.

• Tijdens de slag in Solferino bekampen de Fransen en de 
Oostenrijkers elkaar 15 uur. Er vallen 40 000 slachtoffers, doden 
en gewonden.

5 Van de kaart



1863. Het doet me goed: tijdens mijn reis door Europa 

krijg ik de kans om mijn idee uit de doeken te doen.

Comité

Mijn geluk kan niet op. Op 17 februari 1863 richten 

we een comité op. We zijn met vijf, onder wie een 

generaal en twee dokters.

Naam en embleem

Nu nog een naam en een embleem … We kiezen voor 

een rood kruis. De Zwitserse vlag inspireert ons.

Ik wil meer dan ooit mijn idee 
waar maken. Ik droom van een 

neutrale organisatie die tijdens de 
oorlogen gewonden verzorgt.

14 landen

In oktober 1863 schuiven we in de Zwitserse 

hoofdstad Genève met vertegenwoordigers 

van 14 landen aan tafel.

We hebben het over de verzorging van 

gewonde soldaten.

1864 

Tijdens een plechtige bijeenkomst 

ondertekenen twaalf landen de Conventie 

van Genève. Het Rode Kruis gaat definitief 

van start. Ik ben zo fier als een gieter.

 
Dunant stelt voor om als 

embleem te kiezen voor een rood 
kruis op een witte achtergrond.

D
O

EN Vlaggen

Ga je mee op zoek naar vlaggen van landen waarin een kruis is 
verwerkt? Teken die na en op een groot vel papier, kleuren, er de 
naam van het land bij noteren …

Voorzie voor het overzicht een plaats in de verzamelmap.

Misschien kan de vlag 
van Zwitserland ons 

inspireren …

Zwitserland is 
een neutraal 

land …

6 Een vijfkoppig comité



Bankroet

1867. Het ligt aan mij. Al mijn aandacht gaat naar 

het verder uitwerken van mijn ideeën. Ik weet wel 

dat het niet zo goed lukt met mijn bedrijven, maar 

ik sta er niet echt bij stil.

Als mijn bedrijf over kop gaat, vinden velen dat ik 

uit het comité van de vijf moet stappen. Het doet 

me heel veel pijn.

Stokken in de wielen

1868. In februari overlijdt mijn moeder. Ik zit tot 

over mijn oren in de schulden. De leden van het 

comité leven geenszins met me mee.

Als Napoleon III voorstelt om de helft van mijn 

schulden over te nemen op voorwaarde dat mijn 

‘vrienden’ de andere helft op zich nemen, wordt 

dit door het comité verhinderd. Ik ben er het hart 

van in en verlaat Genève.

Aan de grond

Ik beland in Parijs en leef er in armoede. Toch 

koester ik plannen. Ik wil een organisatie 

oprichten die bemiddelt als er conflicten zijn 

tussen landen.

Tussen 1874 en 1886 verhuis ik naar 

verschillende plaatsen: Stuttgart, Rome, Korfoe, 

Bazel, Karlsruhe …

 
Het Rode Kruis breidt zich verder 

uit naar andere landen.

D
O

EN Focus je eens op de steden Parijs, Stuttgart, Rome, Korfoe, Bazel, 
Karlsruhe? Ligging? Enkele weetjes? 
Stel voor elke stad een docufiche samen.

Schuif de docufiches in de verzamelmap.

Ook al heb ik het 
moeilijk, ik blijf 

me inzetten.
Het doet 
me goed 
dat het 

Rode Kruis 
alsmaar 
bekender 

wordt.

 
1876 is een rampjaar voor Dunant. 
Zijn bedrijven gaan failliet. 
Hij stapt ook uit het comité …

7 Het zit niet mee



D
O

EN Sprokkel je weetjes over paus Leo XIII? Wissel jouw weetjes 
uit met de klasgenoten. Bundel de wetenswaardigheden.

Voorzie een plaatsje in de verzamelmap.

Er weer bovenop
Oef. Het gaat financieel beter. In Stuttgart 
ontmoet ik fijne mensen en in Londen krijg 
ik van mijn familie enkele giften.
Ik verhuis naar Heiden, waar ik me voor de 
rest van mijn leven zal nestelen in het huis 
van een dokter, een vriend van me.1890. In Heiden ontmoet ik een echtpaar 

dat me aanmoedigt om mijn levensverhaal 
neer te schrijven. We stichten in Heiden een 

afdeling van het Rode Kruis.

Terugkeer
1895. In de krant ‘Die Ostschweiz’ komt een 

artikel van mij: ‘Henri Dunant, de stichter van 

het Rode Kruis’.Het artikel verschijnt ook in andere weekbladen 

in heel Europa.Dankzij dit verhaal kom ik weer in de 
belangstelling. En … ik krijg heel veel hulp 

aangeboden.

Brief van paus
Stel je voor: paus Leo XIII schrijft me een brief met felicitaties. Het gaat alsmaar beter met me.

Dankzij de pers krijg 
ik weer aandacht.

En … een vriend schrijft een boek 
over het doel van het Rode Kruis!

8 Het gaat weer goed



D
O

EN Verzamel je weetjes over de Nobelprijs?

Idee: bundel met de klas alle weetjes. Stel er een 
quiz mee samen. Presenteer jouw quiz aan een 
klasgenoot. Jij buigt je over zijn of haar quiz.

1901. Nobelprijs

Na het lezen van het boek 

over de stichting van het 

Rode Kruis, besloot het 

Nobelcomité mij de Nobelprijs 

voor de Vrede toe te kennen.

In die brief stond …

 
Op 30 oktober 1910 sterft Henri Dunant. 
Hij wordt begraven op de begraafplaats 

van Sihlfeld in Zürich.

1903. Ziek

Ik woon nog altijd in Heiden, in het huis van de 

dokter.

Het gaat niet zo goed met me. Ik ben depressief.

30 oktober 1910

In die brief stond …

Er is geen man die meer eer verdient. 

U richtte een internationale organisatie 

op die zorgt voor de gewonden op het 

slagveld. Zonder u was het Rode Kruis, 

de grootste prestatie van de 19de eeuw, 

er niet geweest.

© Produnis
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Vragenronde

• De hoofdzetel van het Rode Kruis bevindt zich in Genève in Zwitserland.
 Zoek het op in je atlas. Raadpleeg het register.

Genève Werelddeel:

pagina: Land:

coördinaten: Hoofdstad:

• Welke landen zijn geen buurlanden?

  � Frankrijk � Tsjechië � Italië
  � Slovenië � Oostenrijk � Duitsland

• Wat past niet in de rij?

  � Luzern � Bern � Liechtenstein � Lausanne

• Juist of fout?

juist fout

De steden Lausanne en Genève liggen aan het meer van Genève.

De Rhône mondt uit in het Meer van Genève.

De Donau ontspringt in Zwitserland.

De Matterhorn is hoger dan de Simplon Pas.

• Orden! Begin met de stad die het dichtst bij Genève ligt en eindig met de stad die er het verst van ligt:

Luzern – Lausanne – Bazel – Zurich – Bern

D
O

EN Stel – het mag best samen met een klasgenoot – een landenfiche 
samen over Zwitserland. De zoekrobot helpt je wel. Wat je zoal op de 
fiche kunt noteren? Info over de taal, het aantal inwoners, godsdienst, 
grootte, munteenheid, regering, klimaat, natuur, belangrijke steden, 
toerisme, industrie …

Stop je landenfiche in je map.

• De hoofdzetel van het Rode Kruis bevindt zich in Genève in Zwitserland.• De hoofdzetel van het Rode Kruis bevindt zich in Genève in Zwitserland.

10 Kijk op Genève



Rood kruis

Henri Dunant leidde het symbool af van de 
Zwitserse vlag: een wit kruis op een rode 
achtergrond. Het symbool krijgt ook al eens de 
naam ‘het kruis van Genève’.

Rode halve maan

Tijdens de oorlog Rusland-Turkije duikt 
de rode halve maan op als symbool.
Hoe dat komt? Het kruis kan verwijzen 
naar het christelijk symbool. Vooral 
landen die de islam belijden, hebben 
het er moeilijk mee. Vandaar de rode 
halve maan.

Rode leeuw en zon

In het toenmalige Perzië (vandaag 
de dag Iran) werd gekozen voor 
nog een ander symbool: een rode 
leeuw en een zon. Vandaag de dag 
wordt het symbool niet meer 
gebruikt.

Rode ruit

Af en toe duikt ook 
een rode ruit op 
als symbool voor 
het Rode Kruis.

D
O

EN Ontwerp ook een symbool voor het Rode Kruis.
Let wel: je hebt best aandacht voor

• de rode kleur
• eenvoud
• goed zichtbaar op afstand
• mag niet verwijzen naar een godsdienst

11 Emblemen Rode kruis



D
O

EN Kun je over de 
verschillende diensten 
wat extra info geven? 
Wissel je die uit met 
de klasgenoten?

Vandaag de dag is het Rode Kruis in ons land 
voortdurend in zicht.

105

Het Rode Kruis staat in voor ziekenvervoer, is paraat 
bij rampen, biedt hulp na een ongeval.

EHBO

Het Rode Kruis organiseert regelmatig cursussen 
EHBO.

Bloed geven

In België wordt het merendeel van het bloed door het 
Rode Kruis ingezameld.

Hulp in buitenland

Een ramp in het buitenland? Oorlog? Het Rode Kruis 
stuurt materiële hulp.

JRK

In nogal wat afdelingen is er een Jeugd Rode Kruis, 
een jeugdbeweging.

Preventieve hulpverlening

Dankzij opleidingen staan weer andere vrijwilligers 
paraat om – indien nodig – medische hulp te verstrek-
ken tijdens grootse manifestaties (sport, festivals, 
massabijeenkomsten …)

Sociale hulpverlening

In bejaardentehuizen, ziekenhuizen … kunnen bejaar-
den, mensen met een beperking … een beroep doen 
op vrijwilligers van het Rode Kruis. Het lenen van 
hulpmiddelen, van sanitair materiaal, boeken, luiste-
ren … het kan allemaal.

© ChameleonsEye_Shutterstock.com

©
 snig_Shutterstock.com

© ChameleonsEye_Shutterstock.com

12 Het Rode Kruis in ons land



Eens je achttien jaar bent, mag je 
bloed geven. Mag ik jullie wat vertellen 

over het geven van bloed?

Wie weet, 
worden jullie later ook 

bloeddonors …

Hoe oud moet je zijn om 
bloed te mogen geven?

Dit is bloed

Bloed is levensnoodzakelijk. Deze onmisbare vloeistof 
bestaat uit rode bloedcellen, witte bloedcellen, bloed-
plaatjes en plasma.

De witte bloedcellen beschermen het lichaam tegen 
ontstekingen.

De bloedplaatjes laten het bloed stollen als je een wonde 
hebt.

Het bloedplasma bestaat hoofdzakelijk uit een gele water-
achtige vloeistof, maar heeft ook andere bestanddelen. De 
opdracht van het plasma: de bloedcellen en de bloed-
plaatjes vervoeren.

Weetje

• Bloed werkt als een soort transportband, die afval, gassen, hormonen en 
voedingsstoffen tussen de verschillende delen van jouw lichaam vervoert.

• Bloed bevoorraadt elke cel van jouw lichaam.

• De rode bloedcellen verdelen de zuurstof.

• De hoeveelheid bloed varieert van persoon tot persoon en hangt af van de leeftijd 
en lichaamsbouw. Een volwassene heeft ongeveer vijf liter bloed.

• Dankzij het hart vindt het bloed de weg door het lichaam. Het hart pompt het bloed 
door jouw hele lichaam.

Ergens in een dorp.

13 Bloed geven doet leven



Test jezelf
Stip het correcte antwoord aan.

1 Kleine broer dronk van een schoonmaakmiddel.

  � a. Je laat broer water drinken tot hij braakt.
  � b. Je doet hem twee glazen melk drinken.
  � c. Je contacteert het antigifcentrum (070 245 245) en volgt het advies op.

2 Je hebt een bloedneus.

  � a. Je buigt voorover en houdt je hoofd tussen de knieën.
  � b. Je duwt een stuk metaal of een koud voorwerp tegen 

je nek.
  � c. Je zit rechtop en knijpt de neus onder het 

neusbeentje dicht.

3 Een niet zo diepe snijwonde ...

  � a. De wonde met water afspoelen en afdekken met steriel verband.
  � b. De wonde met water afspoelen tot het bloeden stopt.
  � c. De wonde schoonmaken met een ontsmettingsmiddel en laten drogen 

zonder af te dekken.

4 Iemand verliest het bewustzijn, maar ademt nog.

  � a. Zachtjes tegen de wangen slaan tot het slachtoffer bij komt.
  � b. Het slachtoffer op de buik draaien en medische hulp inroepen.
  � c. Het slachtoffer op de zij leggen en de dienst 112 oproepen.

5 Een brandwonde…

  � a. Afkoelen met ijsblokjes.
  � b. Afkoelen met koud stromend water.
  � c. Afkoelen met lauw stromend water.

14 EHBO



6 Een schaafwonde…

  � a. Over de wonde wrijven met een droog doekje.
  � b. Op de wonde blazen.
  � c. De wonde zuiveren en ontsmetten.

7 Je valt. Je arm doet veel pijn. Misschien is je arm gebroken.

  � a. Je vraagt iemand de arm te omzwachtelen.
  � b. Je plooit en strekt de arm een vijftal minuten tot de pijn verdwijnt.
  � c. Je houdt je arm stil en ondersteunt die met bv. een sjaal die iemand 

vastknoopt om je hals. Medische hulp is noodzakelijk.

8 Je valt en je hebt een kanjer van een buil.

  � a. Niets doen. De buil verdwijnt wel vanzelf.
  � b. Wikkel bijvoorbeeld ijsblokjes in een doek en houd die enkele minuten 

tegen de buil.
  � c. Duw keihard op de buil.

9 Je bent getuige van een verkeersongeval.

  � a. Je roept de hulpdienst 112 op.
  � b. Je gooit de remmen dicht en blijft op veilige afstand.
  � c. Je hebt hiermee niets te maken en fietst verder.

10 Er steekt een splinter in je vinger.

  � a. Onmiddellijk naar de huisdokter.
  � b. Ontsmetten en met een pincet de splinter eruit halen.
  � c. De wijsvinger tien minuten in een lauw handbadje houden, vervolgens een 

pleister op de huidwonde leggen.

Correcte antwoorden: 1c – 2c – 3a – 4c – 5c – 6c – 7c - 8b – 9a – 10b
15



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
3 7

2
6

3

4
11

5
4

6

7
8 13 9

8
5 1

9
12

10
10 2

Van links naar rechts

1 De slag bij ...
2 Reeds - ...donor
3 Eerstkomend (afk.) - In opdracht (afk.)
4 Het Rode ...
5 Puntig uitsteeksel van de roos - De H 

van EHBO
6 Rund - Van Ierland
7 Medeklinkers uit ‘naald’ - In deze stad 

bevindt zich de hoofdzetel van het 
Rode Kruis.

8 Pijnuitroep - Vader - Republiek Niger 
(afk.)

9 Vochtig - Meisjesnaam - Laagtijd
10 Hemellichaam - Tweetal

Van boven naar onder

1 Noodoproep - Familienaam stichter 
Rode Kruis

2 Buiten westen - Meisjesnaam
3 Muzieknoot - Kleur van het bloed - 

Turkmenistan (afk.)
4 ‘Bloemen’ in het Frans
5 Deel van het hoofd - Bekende 

dierenrechtenorganisatie
6 Republiek Botswana (afk.) - Lange 

klank uit ‘ziek’ - Noord-Nederlands 
(afk.)

7 ‘Hij’ in het Frans - Voornaam stichter 
Rode Kruis

8 Noordoost - Zich verder zetten
9 Uitroep van verbazing - Leuvens 

Studentenverbond (afk.) - Europese 
Unie (afk.)

10 Van ‘dopen’ - Eerste Hulp Bij 
Ongevallen (afk.)

Kruisende woorden
Met de letters uit de hokjes met een getal vorm je een nieuw woord.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16 Tijd over? Zoek het uit



Geheimschrift
Ken je de zeven basisbeginselen van het Rode Kruis?
Met de letters van de te zoeken dierennamen kun je het geheimschrift tot een goed einde brengen.

Allemaal dieren

lange nek
5 7 15 1 4

tjilpen
11 18 16

watervogel
3 3 12 2

legt eieren
9 7 14

zangvogel
10 7 8 16 17 3 15

blaffen
6 13 12 2

zoogdier dat in de zee leeft
20 1 10 19 7 16

Basisbeginselen Rode Kruis

11 3 12 16 10 7 3 19 3 12 2 6 3 7 2

12 3 18 17 15 1 10 7 17 3 7 17

13 12 14 1 15 17 7 8 2 7 5 6 3 7 2

13 12 1 4 6 1 12 9 3 10 7 8 9 6 3 7 2

19 15 7 8 20 7 10 10 7 5 6 3 7 2

3 3 12 6 3 7 2

18 12 7 19 3 15 16 1 10 7 17 3 7 17

17 



Rebus

Schrappen
Schrap in dit ellenlange woord de kleuren.
Klaar?
Noteer de woorddelen die overblijven.
Lees van rechts naar links.
Schrijf op wat je leest.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

m = j p = ch – r
– n – a

– b – rs ze = s
h = c + e

o = i d = jo

h = bl
b = c

– h

roodrugeeletblauwanzwartodwitsibruinrevoranjeegpaarsdegroenolblilaropurperovokerdrogrijsow
gitzwartreddonkerroodnalichtblauwnee

18 



Spiegel
De geboortedag van Henri Dunant - 3 mei - wordt ook al eens ...

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

de Wereld-

Rode Kruisdag

en/of

Rode Halve

Maandag

genoemd.

Zeg het met een getal
Doet de eindsom een belletje bij jou rinkelen?

Eventjes rekenen:

24 x 17 = .     .     .  + 105 = .     .     .  + 112 = .     .     .  x 33 = 

.     .        .     .     .  x 111 = .        .     .     .        .     .     .  x 13 = 

.     .        .     .     .        .     .     .  + 340 035 = 

.     .        .     .     .        .     .     .

 ↓

 
.     .        .     .        .     .     .     .

→ __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________
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Nog één woord
Telkens ontbreekt een en hetzelfde woord.    .   .   .   .   actie

   .   .   .   .   agent

   .   .   .   .   ambulance

   .   .   .   .   apparatuur

   .   .   .   .   behoevend

   .   .   .   .   betoon

   .   .   .   .   bron

   .   .   .   .   brug

   .   .   .   .   dienst

   .   .   .   .   fonds

   .   .   .   .   .   balk

   .   .   .   .   .   band

   .   .   .   .   .   bloem

   .   .   .   .   .   boog

   .   .   .   .   .   gewelf

   .   .   .   .   .   kruid

   .   .   .   .   .   leger

   .   .   .   .   .   offer

   .   .   .   .   .   punt

   .   .   .   .   .   snelheid

Zeg het met getallen
Markeer de letters waar een getal boven staat dat je kunt delen door 6.
Plaats die letters op een rij.
Je leest meteen een slogan, typisch voor de organisatie van het Rode Kruis.

114 54 52 36 80 18 88 96 76 120

M e e n t s d e o n

44 90 28 4 84 78 66 126 68 48

s h e d e l p e f n.

30 32 12 8 92 102 56 72 64 60

A e l t s t n ij e d,

40 42 108 16 24 20 6 132 138

b o v k e i r a l.

→ ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________
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H
1

U
2

L
3

P
4

V
5

E
6

R
7

L
8

E
9

N
10

I
11

N
12

G
13

Geheimschrift
• giraf  -  mus  -  eend  -  kip  -  lijster  -  hond  -  walvis
• menslievendheid
 neutraliteit
 onpartijdigheid
 onafhankelijkheid
 vrijwilligheid
 eenheid
 universaliteit

Rebus
• Jouw lichaam maakt elke seconde twee miljoen rode bloedcellen aan.

Schrappen
• Een ander woord voor bloedgever is donateur.

Spiegel
• ... de Wereld Rode Kruisdag en/of Rode Halve maandag genoemd.

Zeg het met een getal
• 30 101 910  →  30 10 1910  →  sterfdag van Henri Dunant

Nog één woord
• hulp
• kruis

Zeg het met getallen
• Mensen helpen. Altijd, overal.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
3 7

2
6

3

4
11

5
4

6

7
8 13 9

8
5 1

9
12

10
10 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 S O L F E R I N O

2 O A L B L O E D

3 S E K I O

4 K R U I S D O

5 D O O R N H U L P

6 U O S I E R S

7 N L D G E N E V E

8 A I V A R N H

9 N A T I N I E B

10 T M A A N D U O

Kruisende 
woorden

21 Oplossingen Tijd over? Zoek het uit.


