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1Vanuit de hele wereld: made in …



In het lokaal van een jeugdbeweging …

In dit dossier kom je heel wat te weten over de lange weg die 
nogal wat gebruiksvoorwerpen of voedingsmiddelen afleggen 
vooraleer die bij ons in de winkel terechtkomen.

Weet jij waar je smartphone vandaan komt? Jouw sneakers, 
T-shirts, truien, broeken, speelgoed, games …? Vaak komen ze 
van de andere kant van de wereld! We nemen de reisweg van 
een aantal bekende producten onder de loep.

DO
EN

Ga thuis en in de klas op zoek naar labels, handleidingen, verpakkingen … van kleding, 
gebruiksvoorwerpen, apparaten, voeding … die verwijzen naar het land van oorsprong.

Leg een verzamelbox aan om alle info in te bewaren.

Mehdi en Louise, jullie komen 
als geroepen!

Sasha en Pedro, helpen jullie een handje?

Enig idee?

Hmm, een T-shirt, sportschoenen, een voetbal … 
Wisten jullie dat we altijd maar meer kleding, fruit, 
groenten, gebruiksvoorwerpen aankopen uit verre landen?

Tijd om op te ruimen!
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Vragenronde
Waarover heb je wel al eens gehoord? Kruis aan. 

❏ made in

❏ productie

❏ grondstoffen

❏ transport

❏ naaiatelier

❏ eerlijke handel

❏ buurtwinkel

❏ logo

❏ fairphone

❏ label

❏ hongerloon

❏ Fairtrade

❏ industriëlen

❏ consument

❏ lageloonlanden

❏ plantage

❏ Wereldwinkel

❏ economie

❏ productieketen

❏ solidariteit

❏ exportproduct

❏ Oxfam

❏ Vredeseilanden

❏ 11.11.11

❏ consumptie

❏ keurmerk

DO
EN Zoek in duo op het internet drie begrippen op waarover je meer wilt weten. 

Bespreek met je buur wat jullie gevonden hebben. 

Maud wil samen met de andere leiders 
een hele dag organiseren rond het 
thema ‘Made in …’. Heb je er ook zin in? 
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DO
EN

Er bestaan heel veel soorten koffie. Vraag aan je ouders om een klein zakje gemalen koffie of 
koffiebonen mee te nemen naar de klas. En ga samen met je klasgenoten op zoek naar allerlei 
geuren. Vergeet niet op het label van het pakje te kijken en situeer je koffie op de wereldkaart.

Ga in duo op zoek naar allerlei soorten en vormen van koffie die je vandaag de dag kan vinden, 
van latte’s tot espresso’s. 

Graag, met veel melk. 
Maud vertelde ons dat we 
te weinig stilstaan bij het 
lange productieproces van 
koffie. Mag ik je er een en 
ander over vertellen?

Wil je een kopje koffie, Louise?

Thuis bij Louise …

Heel lang geleden
Koffie kent een heel lange geschiedenis. Wellicht 
namen Ethiopische en Keniaanse volkeren tussen 
575 en 850 koffiezaden mee op hun tocht naar 
Arabië. 

Effecten
Men ontdekte al snel dat het 
drinken van koffie niet alleen 
hielp tegen vermoeidheid, maar 
ook heerlijk smaakte.

Koffie kauwen
Europese ontdekkingsreizigers schreven dat de 
Ethiopiërs in die tijd rauwe koffiebonen kauwden. 
Ze maalden de bonen ook al, maar mengden ze met 
dierlijk vet in plaats van met water. Het mengsel 
draaiden ze tot balletjes die hen tijdens hun verre 
reizen extra energie gaf.

Bij ons
Rond 1650 werd koffie voor het eerst in Europa 
geserveerd. Vandaag de dag is het nippen aan een 
kopje koffie voor velen een aangename verpozing.

Koffieplanten hebben het vooral naar hun zin in landen met een warm klimaat. Maken deel uit van de koffiegordel: Kenia, 
Ivoorkust, Burundi, Rwanda, Jamaica, Hawaii, Peru, Nicaragua, Guatemala, India, Indonesië, Brazilië, Colombia, Vietnam …
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DO
EN

Beschrijf de weg (landen, zeeën …) die ‘koffie’ aflegt van Brazilië tot ons land aan de hand van de 
wereldkaart op pagina 4.

Wie slaagt erin om het proces in een koffiebranderij te volgen? Zoek een filmpje op YouTube.

Maud in het warenhuis …

Geoogst in Brazilië, 
gebrand in Nederland, 
verkocht in België … pfff …

Keuze genoeg alleszins …

Waarmee begint het proces? Waarmee eindigt het?
Nummer de stappen van 1 tot 8. 

□  Arbeiders plukken de bessen. Dit gebeurt met de hand 
op kleine plantages. Het plukken duurt 8 tot 10 weken. 

□  Na het verwijderen van de schil en het vruchtvlees, 
blijven er na het drogen groene bessen over. De ‘bonen’ 
worden verpakt en verkocht: klaar voor een wereldreis. 

□  Met dank aan de zachte regen groeit de plant en 
verschijnen er bloempjes, waaruit rode bessen boven 
piepen. 

□  In de supermarkt, de buurtwinkel … kopen we koffie. 
In het eethuis, in de cafetaria, thuis … genieten we 
ervan. 

□  In de koffiebranderij is het druk: afhankelijk van de koffiesoort duurt 
het branden 8 tot 15 minuten. De bruine koffiebonen worden meteen 
verpakt. Zo blijft de kwaliteit top. 

□  Koffieboeren zaaien de zaden. Vier jaar wachten … 
De koffieplant groeit en groeit. 

□  Ofwel verwijdert de pulpmachine het vruchtvlees waardoor witte 
bonen vrijkomen: de natte methode. Ofwel komen de bonen los 
door het drogen én het draaien in de zon: de droge methode.

□  De boot brengt de verpakte ‘groene koffiebonen’ naar het land 
van bestemming. 

4
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DO
EN

Heb jij al een smartphone? Zo ja, zoek op het internet in welk land jouw toestel of dat van je 
ouders, broer of zus wordt gemaakt. 

Zoek in groepjes afbeeldingen op het internet van de eerste gsm tot de laatste smartphone. 
Merk je de evolutie op? Bewaar de afbeeldingen in de verzamelbox.

Een aantal weetjes rond dit technisch wereldwonder   
• Om een smartphone te maken, wordt gebruikgemaakt van enkele tientallen kilogram grondstoffen.

•  Goud is één van die grondstoffen. Jawel. Weliswaar een piepkleine hoeveelheid. Je treft goudmijnen aan in 
onder andere Ghana.

•  Ook de grondstof kobalt zit in de smartphone. Onder andere in Peru worden kobaltmijnen ontgonnen.

•  Eens alle grondstoffen voor handen zijn, start de productie van de 
smartphone. Vooral India en China staan aan de top. De aanmaak van 
chips eist een belangrijke plaats op tijdens de productie.

•  Wanneer de smarthone afgewerkt is, moet hij nog verpakt worden. 
Dan gaan ze op transport. Vliegtuigen, treinen, boten en vrachtwagens 
trekken hiervoor de hele wereld rond. Uiteindelijk worden ze te koop 
aangeboden in de winkel.

•  De producenten presenteren regelmatig nieuwe modellen en pakken uit 
met de hipste snufjes. 

Leuk om te weten: alsmaar meer mensen kiezen voor een ‘fairphone’: een toestel, gemaakt in eerlijke 
werkomstandigheden en de productie ervan vervuilt het milieu niet.

Thuis bij Pedro …

Mama, papa … geef toe: een smartphone 
is toch superbelangrijk? Toe, wanneer 
krijg ik er een?Het is nu of nooit …

Akkoord, een smartphone kan 
ik niet missen. We praten er 
binnenkort eens over. Oké?

Yes!
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DO
EN Tijd om je eigen smartphone samen te stellen. Wat moet jouw smartphone allemaal kunnen? 

En uit welke materialen wil je hem opbouwen? Fantaseer er maar op los. Maak een schets op 
papier en maak aantekeningen. Stel je ontwerp voor aan je buur. 

Een waslijst aan grondstoffen
De letters van de grondstoffen raakten door elkaar. Zet jij de letters terug op hun plaats?

Volg de pijl naar het land waar de grondstof vandaan komt. Zoek het land op de wereldkaart en kleur het in op 
pagina 8. 

M I I L T U H

A T P I L S C

P  K  E  O  R

A  T  U  T  A  I  M  N  L

K Z N I

L  .  T  .  .  .  M

.  L  .  .  .  .  C  

.  .  .  E  .  

T  A  N  T  . L  .  .  M

.  .  .  .

Chili

India

Australië

Saoudi-Arabië

Democratische Republiek Congo

Maud somde de grondstoffen op 
die nodig zijn voor de productie 
van de smartphone. Je denkt 
wellicht aan goud en kobalt, maar 
er zijn er meer … Benieuwd?

7De smartphone: grondstoffen uit Australië, Chili, 
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DO
EN

Zoek op het internet een artikel en afbeeldingen die het fabriekswerk in een lageloonland 
weergeven. Ga hierover in gesprek met je buur.

Maak samen een collage met het materiaal dat jullie vonden en noteer jullie bevindingen. 

Lageloonlanden
De laatste jaren krijgen de zogenaamde lageloonlanden meer en meer aandacht in de media.

Heel veel van onze gebruiksvoorwerpen en kledingstukken worden gemaakt in fabrieken in landen waar de 
arbeiders een heel laag loon uitbetaald krijgen. Vooral in Azië bouwen Europese en Noord-Amerikaanse 
industriëlen fabrieken. Maar ook Europa kent heel wat lageloonlanden. 

De werkomstandigheden zijn er veel slechter dan bij ons en de arbeiders – soms ook kinderen – werken er 
soms vijftig tot zestig uren in de week tegen een hongerloon.

Mijn leerkracht vertelde dat de 
productie van de smartphone 
soms een duister kantje heeft …

8De smartphone: de wereld rond



W
IS

T 
JE

 
DA

T… … ook in eurobiljetten katoen zit? In schoenen, sokken, hemden, dassen, lakens en dekens?

… je puur katoen vindt aan beide uiteinden van een oorstaafje?

DO
EN Ga na via het etiket van jouw trui, T-shirt, broek of rok of er katoen in verwerkt zit en waar het 

kledingstuk gemaakt werd.

Katoen uit China    
•  Zo’n 50 miljoen mensen verdienen hun brood met het telen van katoen.

• Katoen wordt al ruim 7.000 jaar gekweekt.

•  De arbeiders plukken de witte pluisjes van de katoenplant met de hand.

•  De katoenvezel houdt het lichaam in de winter warm en in de zomer koel.

•  Het meest verbouwde, niet-eetbare gewas? Je raadt het: katoen.

•  China troont zich tot de grootste producent van katoen. De meeste kledingstukken dragen dan ook het label 
‘Made in China’.

Thuis bij Sasha …

Maud vertelde ons dat de meeste kledingstukken 
genaaid en gestikt worden in ateliers in onder 
andere Sri Lanka, Bangladesh en India. En … dat 
katoen onmisbaar is voor de productie van textiel.

Niet twijfelen, Sasha, dát 
T-shirt staat jou het best!

Het liefst draag ik 
katoenen T-shirts.

9Naaiwerk en kleding uit Sri Lanka, Bangladesh, India, katoen uit China …



DO
EN

Er zijn nog heel wat andere materialen waaruit kleding gemaakt wordt, zoals wol, hennep, 
synthetische materialen ... Tegenwoordig zelfs uit afval, zoals petflessen en visnetten die uit de 
zee worden opgevist. 

Ontwerp een eigen kledingstuk op papier. Kies je materiaal, vorm, print … Leg je keuze uit.

Er zijn heel wat stappen tussen de katoenplant en jouw afgewerkte T-shirt. 
Nummer de stappen van 1 tot 8.

□  Het geplukte katoen wordt tot één grote bal geperst en schoongemaakt.

□  Een katoenplant brengt zo’n 25 vruchten voort. Meestal gebeurt het 
plukken met de hand.

□  Katoenhandelaars kopen het katoen op en verkopen het aan 
spinners. De spinmachines maken van de ballen katoen lange 
draden.

□  Het is zover. De kleding is afgewerkt. In containers komt de kleding 
aan in het land van de bestemmeling.

□  De fabrikant bestelt de kleding. De opdrachtgever kent het 
kostenplaatje en sluit een contract af.

□  Eens de stoffen de juiste kleur kregen, worden ze in textielfabrieken 
verwerkt tot kleding.

□  Boeren planten de zaadjes van de katoenplant. Het duurt zes à zeven 
maanden vooraleer de planten vruchten dragen.

□  Tijd om de weverijen aan het werk te zetten. Na het weven, volgt het verven.

Als ik het niet 
dacht: 
Sri Lanka.

Zo spotgoedkoop … 
Hoe kan dat? Even 
kijken op het etiket.

Maud aan het shoppen ...

2
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DO
EN Geef een voorbeeld van een modetrend van vroeger die later weer ‘in’ werd. 

Schrijf bij elk weetje het nummer van de juiste periode.

1 Synthetische stoffen veroveren de markt. □
2 De vorm en het model van de kledingstukken veranderen weinig of niet. 

Wel maken de ontwerpers gebruik van linten, borduurwerk, franjes, kant …  □
3 De tunica is het belangrijkste kledingstuk. Mannen dragen de tunica kort, de vrouwen lang. □
4 De eerste kleding van dierenhuiden bood bescherming tegen guur weer. □
5 De vrouw draagt alsmaar vaker een broek of pantalon. □
6 De burgerij draagt kleding van zijde en bont. De ‘lagere klasse’ houdt het bij hennep en linnen. □
7 Zowel dierlijke als plantaardige kleurstoffen zorgen voor extra mogelijkheden. □
8 Wetenschappers denken dat zo’n 500.000 jaar geleden de mens zich begon te kleden. □
9 De unimode (mode voor mannen én vrouwen) kent succes. □
10 De dierenhuid moet eerst gelooid en gedroogd worden. □
11 Stoffen worden geweven. □
12 Kleding wordt altijd maar goedkoper. □
13 Recent onderzoek toont aan dat de mens 170.000 jaar geleden de behoefte kreeg om zich te kleden. □
14 Men houdt de dierenpelzen bijeen met spelden gemaakt van puntige beenderen. □

Maud beweert dat de stijl van kleding voort-
durend verandert. Met als gevolg dat de 
productieketen nooit hapert. Blijkt dat bepaalde 
trends van vroeger af en toe opnieuw ‘in’ worden.

500

Prehistorie Oudheid Middeleeuwen Nieuwe Tijd Eigen Tijd

0 1500 2000

3 4 51 2

11Kleding door de eeuwen heen



DO
EN Hoeveel bananen eet jij ongeveer per week? Reken uit hoeveel bananen jij in je leven al gegeten 

hebt.

Going bananas
Op onze planeet is de banaan de populairste fruitsoort.
Een Belg eet gemiddeld 8 kilogram bananen per jaar, 
een Oegandees gemiddeld … 227 kilogram bananen!

Weetjes
 •  De banaan staat in de top van de belangrijkste producten die uit het Zuiden 

komen.
•  De banaan komt naar Europa via de haven van Antwerpen.
•  Omdat de banaan heel snel kan ‘bederven’, gaat het om een ‘moeilijk’ 

product. Niemand lust ‘bruine’ bananen.
•  Een banaan bestaat voor 75% uit water.
•  Aan een tros hangen tot 200 bananen, ook al eens ‘vingers’ genoemd. 
•  Een tros wordt versneden tot trosjes of ‘handen’ van 5 à 6 bananen.
•  Bananen bevatten stoffen die je een gelukzalig gevoel bezorgen.
•  Bananen bevorderen de concentratie.
•  Een muggenbeet? Wrijf met de binnenkant van de schil over de bult: de jeuk verdwijnt.

Thuis bij Mehdi …

Delen we een banaan, Mehdi?
Maud vroeg me 
onlangs hoeveel 
bananen ik elke 
week eet …

12Lekkere en voedzame bananen uit Oeganda



DO
EN Neem een blad en enkele kleurstiften of kleurpotloden. Maak een tekening van superheld 

Bananaman of -woman. 

Bananenbomen bestaan niet
Even een misverstand rechtzetten: 
bananenbomen bestaan niet. Bananen groeien 
aan grote bananenplanten. De banaan is de 
vrucht, een soort bes. 

Het kweken van een banaan vraagt nogal wat tijd en zorg. Nummer de stappen van 1 tot 8. 

□  Uit elke bloem groeit een bananentros. De tros is ‘plukklaar’ na 9 maanden.

□  De zware trossen glijden via een kabelbaan naar de wasbakken.

□  Na het versnijden in kleinere trossen belanden de bananen in een bad. Aan het  
water wordt een speciale vloeistof toegevoegd, zodat de bananen niet verder 
rijpen.

□  De bananenboot vertrekt naar ons land. Reisduur: 6 tot 17 dagen.

□  De grote trossen worden versneden tot trosjes, tot een hand met vingers.

□  Na de wasbeurt krijgen de trossen een sticker. Ze worden verpakt in dozen.

□  Na het planten verschijnt aan de bananenplant – na 5 tot 6 maanden – een 
bloem.

□   Een tros weegt zo’n 40 kilogram en wordt gekapt met een superlang mes. 
De tros rust op een kussen op de schouder van de plukker.

Maud in het warenhuis …

Slechts 11 op de 100 
bananen worden onder 
eerlijke omstandig- 
heden aangekocht … 

Mmm … waar vind ik bananen 
met het label Fairtrade?

4
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Zet de cijfers op de juiste plaats op de wereldbol. 

1 Al sinds 2.400 voor Christus telen de Aziaten sinaasappels.
2 Door de eeuwen heen kweekten ook de Noord-Afrikanen deze sappige fruitsoort.
3 De Arabieren introduceerden de sinaasappelboom in Zuid-Europa.
4 Vandaag geniet de hele wereld van de malse vrucht.

Enkele sappige weetjes
•  Eens het zaadje in de grond zit, duurt het 8 tot 15 jaar vooraleer er 

een sinaasappel uit de bloesem groeit.
•  Van alle gekweekte sinaasappels wordt 85% gebruikt om fruitsap te 

maken.
•  Er bestaan zo’n 200 verschillende soorten sinaasappels.
•  Wereldwijd kweken de Brazilianen het meest sinaasappels.
•  De Belg eet gemiddeld 6 kilogram sinaasappels per jaar.

Wereldreis

Bananen, smartphones, koffie, T-shirts, jeans … 
Dankzij het werk van vele mensen over de hele 
wereld kunnen we ervan genieten. Ik denk ook 
aan sinaasappels, chocolade, thee en zoveel 
meer. Allemaal ‘made in’ verre landen. 

DO
EN Stel in groep een recept samen met sinaasappels in de hoofdrol. Maak een buffetje van al het 

lekkers. Een leuk idee voor het schoolfeest.

14Sappige sinaasappels



DO
EN

Bekijk volgende filmpjes op YouTube:

Karrewiet Fair Trade in Ghana 1 De plantage
Karrewiet Fair Trade in Ghana 2 Kuapa Kokoo
Karrewiet Fair Trade in Ghana 3 Het chocoladefeest

Welk filmpje spreekt jou het meest aan? Waarom? 

Verzot op chocolade 
•  In West-Afrika werken ruim 10 miljoen mensen mee aan de teelt van cacaovruchten.

•  Het is vijf jaar wachten vooraleer na het planten de eerste cacaobonen aan de boom 
groeien. 
De cacaovrucht, een peulvrucht, groeit aan de stam en aan de takken. Twee keer per 
jaar wordt er geoogst.

•  Binnen in de vrucht zitten er zo’n 40 witte boontjes. Het sap smaakt zoet. 
De bonen gisten in grote bananenbladeren. Na drie dagen krijgen ze een bruine kleur. 
Het drogen gebeurt op grote tafels. Met regelmaat worden de bonen omgedraaid. 
Als de bonen droog zijn, worden ze gesorteerd en gaan ze in grote zakken.

•  Met de boot ‘reizen’ de zakken o.a. richting ons land, waar de cacaobonen in fabrieken 
verwerkt worden tot chocoladerepen, figuurtjes voor het paas- en sinterklaasfeest, 
tot overheerlijke pralines, hagelslag …

•  De Zwitser smult gemiddeld 11 kilogram chocolade per jaar, de Belg houdt het bij 
gemiddeld 8 kilogram.

•  ‘Theobroma Cacao’ is de wetenschappelijke naam voor cacaoboom. 
Het betekent ‘voedsel voor de goden’.

•  België bekleedt de zesde plaats op de ranglijst van de landen die cacaobonen 
invoeren. 
Minpunt: ruim 250.000 kinderen werken hard op de cacaoplantages.

België en Zwitserland staan al vele jaren bekend om 
hun heerlijke chocolade. Hmm … hún chocolade? 
Chocolade wordt bij ons ‘verwerkt’. De cacaobonen 
komen vooral uit West-Afrikaanse landen.

15Mmmmm … chocolade



DO
EN Neem je zakje lievelingsthee mee van thuis en houd een theekransje in de 

klas. De juf of meester zorgt vast voor een lekker koekje. 

Thee … ooit een medicijn 
Vul de tekst aan. Kies uit deze woorden: 

bakken – donkerbruin – fabriek – gedroogd – Japan – kisten – kleur – medicijn – plukkers – 
teatime – theeplant – theesoorten – theestruik - theezakje

Lang geleden kookte een Chinese keizer onder een 
______________________________ water. Tijdens het koken dwarrelden enkele 
blaadjes in het water. De keizer vond het mengsel heel lekker.
Ondertussen zijn er over de hele wereld zo’n 1.500 verschillende 
_____________________________.
Het allereerste ______________________________________ werd in 1904 verkocht.
Heel, heel lang geleden dronken de mensen enkel thee als _________________ . 
Veel later werd het een dagelijks drankje.
Niet alleen in ________________ lijken ze gek op thee, ook in Engeland maken velen 
tijd vrij om thee te drinken. Elke dag houden ze ____________________________ .
In meer dan 40 verschillende landen, wordt de ______________________ gekweekt.
3 tot 5 jaar na het planten kunnen de __________________________________ 
aan het werk.
Zo vlug mogelijk brengen de vrachtwagenchauffeurs de theeblaadjes naar de 
_______________ .
Allereerst worden de theeblaadjes ______________________ in grote bakken. 
Dit duurt ongeveer 12 tot 17 uur.
De gedroogde theeblaadjes komen dan op de rolband terecht: het laatste vocht 
moet eruit.
Vervolgens leggen de arbeiders de blaadjes in _____________________________ 
of op tafels. Tijd om te oxideren: de enzymen – een stof in het theeblad – komen 
in contact met lucht. Dit is belangrijk voor de smaak, 
de _______________________________ en de sterkte van de thee.
Tijdens het proces verkleuren de theeblaadjes: van groen via lichtbruin naar 
____________________________ .
Ten slotte wordt de thee in warme lucht gedroogd, verpakt in grote houten 
____________________________ of in een kleinere verpakking, zoals theezakjes.

Drink jij ook al eens thee? 
Welke smaak vind je het 
lekkerst?

16Tijd voor thee



Doorstreep in de tekst wat niet klopt. Zoek op het internet naar het juiste 
antwoord.

1 Fair trade staat voor positieve eerlijke handel tussen landen uit het Zuiden 
– ontwikkelde landen / ontwikkelingslanden – en het Noorden.

2 Organisaties als Oxfam, Vredeseilanden, Fairtrade, 11.11.11 … zetten zich in om de boeren een 
minimumloon en een premie / voedingsbonnen te geven zodat ze uit de armoede kunnen geraken. 

3 Bijna een miljoen / miljard aardbewoners lijdt honger. Van wie honger lijdt, zijn twee op de drie 
landarbeider(s) of boer(en).

4 De arme boeren voorzien zo’n 50% / 70% van óns voedsel.

5 Omdat de wereldbevolking aangroeit (vandaag 7,6 miljard) en de vraag naar voedsel toeneemt, moet het in 
de toekomst anders. Tegen 2050 zal de wereldbevolking 9 miljard / 10 miljard mensen tellen.

Anders leven? Elke aardbewoner heeft het recht op een menswaardig inkomen, om te werken in veilige én 
in goede omstandigheden.

In het lokaal van de jeugdbeweging … Made in Belgium … Weinig gezien!

Euh … fair trade? 
Wat is dat?Klopt! Op zich is 

dat geen probleem. 
Als het maar om 
eerlijke handel 
gaat …

Opgeruimd staat 
netjes, toch?

Je bedoelt 
‘fair trade’?

DO
EN Zoek weetjes over 11.11.11, Oxfam, Fairtrade en Vredeseilanden op het internet of in folders. 

Maak er een poster mee.

17Made in … eerlijke handel



DO
EN

Zoek via Google: Max Havelaar, Multatuli. Noteer kort enkele weetjes op een 
fiche.

Werk samen met een klasgenoot: stel een vragenronde samen over het item 
‘Dát kan en mag niet’.

Leg de vragen voor aan een ander duo en beantwoord de vragen. 

Dát kan en mag niet
Markeer met groen als je dat oké vindt, met oranje als het anders kan, met rood als het echt niet kan en mag.

□  Heel wat producten die je in ons land koopt, worden in ontwikkelingslanden gekweekt, gefabriceerd, 
geproduceerd …

□  Vooral in die landen verdienen arbeiders weinig geld. 
Er is overal armoede.

□  Soms moeten kinderen dag in, dag uit hard werken, 
precies zoals de volwassenen.

□  In de Democratische Republiek Congo moeten kinderen 
al eens de donkere mijnen in op zoek naar grondstoffen 
voor de productie van smartphones.

□  Nog altijd rekenen bepaalde fabrikanten erop dat deze 
toestand zo blijft. Zo kunnen ze kleding, voedsel, 
grondstoffen … voor weinig geld aankopen.

□  Zo blijven arme landen arm en slagen ze er niet in om 
de situatie van de mensen te veranderen.

□  Alsmaar meer groeit het protest. Kinderen horen niet 
thuis in fabrieken, op vuilnisbelten … Kinderen moeten 
spelen, hebben recht op onderwijs, op voldoende én gezonde voeding, op een degelijk huis …

□  Labels op het product, de kleding, de voeding … tonen aan of de aangekochte goederen op een eerlijke 
manier werden geproduceerd.

□  Het keurmerk Max Havelaar is een prima voorbeeld voor eerlijke handel met het Zuiden. 
Je vindt het label terug op voedingsproducten, maar ook op textiel en 
schoonheidsproducten.

Houd je van een dagje shoppen? T-shirts, 
broeken, fruit, groenten, levensmiddelen, een 
smartphone … Made in China? Made in Taiwan? 
Made in Belgium? Made in Japan? We hebben 
elkaar broodnodig! Ik let er voortaan wel op dat ik 
kies voor eerlijke handel. Jij ook?

18Made in … Eerlijke handel: nú en later



Ben je er klaar voor? Met de 
woorden achter de correcte 
antwoorden kun je een zin vormen.

19Quiz

1 Welk begrip heeft weinig of niets te maken met dit dossier ‘Made in …’?
	 ❏	 consumptie (De)
	 ❏	 keurmerk (Ontwikkeling)
	 ❏	 vrijheid (In)

2 Welke eigenschap typeert koffie?
	 ❏	 Koffie verdrijft vermoeidheid. (dit)
	 ❏	 Koffie lijkt een prima middel tegen hoofdpijn. (mening)
	 ❏	 Koffie vermindert het hongergevoel. (is)

3 Omstreeks welk jaar werd koffie voor het eerst geserveerd in Europa?
	 ❏	 in 1550 (van)
	 ❏	 in 1600 (niet)
	 ❏	 in 1650 (dossier)

4 Welk land behoort niet tot ‘de koffiegordel’?   
	 ❏	 Ethiopië (ontdek)
	 ❏	 Ivoorkust (kinderen)
	 ❏	 Colombia (duurzaam)

5 Welke grondstof is overbodig voor de productie van de smartphone?
	 ❏	 kobalt (en)
	 ❏	 katoen (je)
	 ❏	 zink (als)

6 Hoe heet een smartphone die onder eerlijke werkomstandigheden 
wordt gefabriceerd?

	 ❏	 een fairphone (dat)
	 ❏	 een tradephone (jongeren)
	 ❏	 een transphone (we)

7 Welk land is bekend voor de ontginning van koper?
	 ❏	 China (is)
	 ❏	 Democratische Republiek Congo (nu)
	 ❏	 Chili (heel)

8 In de lageloonlanden werken de arbeiders …
	 ❏	 … zo’n veertig tot vijftig uren in de week. (belangrijk)
	 ❏	 … zo’n vijftig tot zestig uren in de week. (veel)
	 ❏	 … zo’n zestig tot zeventig uren in de week. (al)
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9 Een ander woord voor een heel laag loon:
	 ❏	 een armoeloon. (als)
	 ❏	 een schaamloon. (onze)
	 ❏	 een hongerloon. (kleding)

10 Hoeveel jaar al wordt katoen gekweekt?
	 ❏	 ruim 5.000 jaar (het)
	 ❏	 ruim 6.000 jaar (grondstoffen)
	 ❏	 ruim 7.000 jaar (voedsel)

11 Welk land is de grootste producent van katoen?
	 ❏	 China (en)
	 ❏	 Zuid-Korea (om)
	 ❏	 Japan (opmaken)

12 Welk is de meest populaire fruitsoort?
	 ❏	 de banaan. (allerlei)
	 ❏	 de appel. (duurzame)
	 ❏	 de sinaasappel. (en)

13 Hoeveel procent water bevat een banaan?
	 ❏	 25% (ontwikkeling)
	 ❏	 50% (niets)
	 ❏	 75% (producten)

14 Hoe wordt een trosje bananen ook nog genoemd?
	 ❏	 een hand met vingers (niet)
	 ❏	 een bulk (gaat)
	 ❏	 een stulp (overlaten)

15 Wie introduceerde de sinaasappels in Zuid-Europa?
	 ❏	 de Japanners (en)
	 ❏	 de Chinezen (voor)
	 ❏	 de Arabieren (uit)

16 In welk land worden de meeste sinaasappels gekweekt?
	 ❏	 Zuid-Afrika (om)
	 ❏	 Brazilië (België)
	 ❏	 Angola (toekomstige)

17 Hoeveel keer per jaar wordt de cacaovrucht geoogst?
	 ❏	 één keer (niets.)
	 ❏	 twee keer (komen.)
	 ❏	 drie keer (generaties.)

18 Wat betekent de wetenschappelijk naam ‘Theobroma Cacao’ 
(cacaoboom) letterlijk?

	 ❏	 hemels voedsel (Rechtvaardige)
	 ❏	 voedsel voor de goden (Achter)
	 ❏	 voedsel dat doet dromen (Zonder)

19 Hoeveel verschillende theesoorten zijn er in de wereld?
	 ❏	 zo’n 500 soorten (maatschappij)
	 ❏	 zo’n 1.000 soorten (rekening)
	 ❏	 zo’n 1.500 soorten (het)
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20 Het drogen van de theeblaadjes duurt ongeveer:
	 ❏	 4 tot 9 uur. (alsook)
	 ❏	 9 tot 12 uur. (te)
	 ❏	 12 tot 17 uur. (label)

21 Tijdens het oxideren veranderen de theeblaadjes van kleur:
	 ❏	 van geel naar oranje. (om)
	 ❏	 van groen naar donkerbruin. (‘made in …’)
	 ❏	 van lichtgroen naar donkergroen. (houden)

22 Fair trade staat voor:
	 ❏	 eerlijke handel. (schuilt)
	 ❏	 winstgevende handel. (positieve)
	 ❏	 vlotte handel. (met)

23 Hoeveel mensen lijden wereldwijd honger?
	 ❏	 1 miljard mensen (een)
	 ❏	 1,5 miljard mensen (leefomstandigheden)
	 ❏	 2 miljard mensen (de)

24 In welk land moeten kinderen al eens in de donkere mijnen zoeken naar grondstoffen voor de productie 
van de smartphone?

	 ❏	 in Japan (en)
	 ❏	 in de Democratische Republiek Congo (lang)
	 ❏	 in China (ontwikkelingslanden)

25 Welk keurmerk is een prima voorbeeld voor eerlijke handel met het Zuiden?
	 ❏	 Ben Quick (rechtvaardigheid.)
	 ❏	 Max Havelaar (verhaal.)
	 ❏	 James Thomas (Zuiden.)

✎   _______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________



Markeer in het woordenrooster 
de 30 begrippen. Klaar? Noteer 
de letters die overblijven op een 
rij. Wat lees je? 
Tip: zoek in alle richtingen.

banaan – buurtwinkel – consument – consumptie – douane – economie – etiket – export – fairphone – 
Fairtrade – grondstof – handel – hongerloon – import – industrieel – katoen – keurmerk – koffie – 
label – lageloonlanden – logo – plantage – productiekosten – solidariteit – thee – transport – 
verkopen – Vredeseilanden – Wereldwinkel – winst

V L O G O K L N E T E K E I T C U D O R P

T R E G W E R E L D W I N K E L D IJ V O E

R E E D R S E L E K R E M R U E K L N C G

O E E D B O R U I K T R O P M I E S O P V

P T O H E O N R T K O F F I E D W N E L R

S I P O K S E D E I N L E G N G O N E A L

N K T N A T E N S N E M E A E M S E T N E

A E N G T S A I O T L T H E I E N P H T K

R T E E O N E N L H O L I E E W E O R A N

T E M R E I E E A A P F L R D R E K I G I

S N U L N W E L A A N R F V A O O R R E W

A A S O L H E E E R N D I Z E D I E N B T

E U N O T B L G I E T A E A E K I V O O R

P O O N A E X P O R T W B N F O R L D E U

N D C L A A L E E I R T S U D N I N O G U

L A G E L O O N L A N D E N E B O D E S B

F A I R T R A D E N . C O N S U M P T I E

✎   _______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Woordzoeker

22Tijd over? Zoek het uit



Made in China
Pedro, Sasha, Mehdi en Louise tellen thuis hun
kledingstukken met label ‘Made in China’.
Pedro heeft er twee minder dan Sasha.
Mehdi noteert er zeven, eentje minder dan Louise,
die er het meest heeft.
In totaal gaat het om 25 kledingstukken
‘Made in China’.
Geef het overzicht.

✎ 

Pedro _____________________

Sasha _____________________

Mehdi _____________________

Louise _____________________

 Totaal: 25

Verborgen
X 10 12 15 20 25 30

3 G N E N I N

4 O L O W N E

5 T D O S E D

6 F H E T S N

8 E D B K A I

✎

   .   .   .   .   .   . 

In dit getallenrooster zit een synoniem 
voor ‘kopen en verkopen’ verstopt. 
Markeer de vakjes die als product 36, 
45, 48, 72, 96 en 200 hebben. 
Met die letters vorm je het woord.

23Tijd over? Zoek het uit



Omschrijvingen

	 ✎

6de muzieknoot        

haarversteviger          

lange klank      

Nederland (afkorting)   

meisjesnaam    

naaldboom

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Spreekwoorden: kopen en verkopen
In elk spreekwoord ontbreekt een woord.
Vul het aan.  ✎
Een   k  .  .   in een zak kopen. (3de letter)
Appelen voor   c  .  .  .  .  .  .   .  .  verkopen. (3de letter)
De huid van de  b  .  .  .  niet verkopen, voor hij geschoten is. (2de letter)
Iets voor een  a   .   .   .  .  en een ei verkopen. (4de letter)
Zijn  h   .   .   .   duur verkopen. (3de letter)
Iets voor een   p  .  .  .  .  .   kopen. (4de letter)

Met de zes gevraagde letters stel je een woord samen. Noteer dit hieronder.
✎

E   .   .   .   .   T  

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

. .

Vul aan. 
De omschrijvingen 
helpen je. Wat lees je?

24Tijd over? Zoek het uit



Letterrooster

R E I L
E D W E
W L N K

✎

.   .   .   .   .   D W   .   .   .   .   .

Geheimschrift
De code                                                    
niet koud: 16.1.12.9
niet warm: 7.11.15.3
herfst: 10.1.6.1.1.12
niet luid: 13.14.5.8
vervoermiddel heks: 2.4.17.4.9

3.4       9.4.4.13.14.4
2.1.10.1.10.4.10
7.11.9.4.10     15.5.14
8.1.14.5.6.10.13
1.9.4.12.5.7.1  !               

✎   _______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Alleen de twee letters in het midden van het rooster staan 
goed. Aan jou om de andere letters op de juiste plaats te 
zetten zodat je een woord van twaalf letters vormt.
Tip: kiest voor de handel in producten uit 
ontwikkelingslanden.

25Tijd over? Zoek het uit



Traprooster
1. klinker
2. kopie van e-mail
3. jongensnaam
4. … en weer
5. vraagwoord
6. vraagwoord
7. teken van verdriet
8. grafmonument voor farao

1 .

2  .

3   .

4    .

5 H     .

6 W      .

7       .

8 P      I   .

✎			
	    _______________________________________________________________________________________

Foetsie

. m  d  .  t     d .     w . r . l d b . v . l k . n g    b l . j f t
g r . . .  .  n     . n      d .     v r  .  .  g     n  .  .  r
v  .  .  d  s  .  l     t  .  .  n  .  .  m  t , m  .  .  t    h  .  t
.  n  d  .  r  s    .  n    d .   t  .  .  k  .  m  s  t.

Welk woord lees je 
schuin onder de pijl? 

Oeps. Nogal wat letters zijn 
hier verdwenen.
Lukt het je om de zin weer 
‘leesbaar’ te maken?

26Tijd over? Zoek het uit



112 108

Op weg
Schrap alle veelvouden van 4.   

Je houdt één getal over.

Vul hiermee de zin aan.

________________ % van alle ingevoerde fruit in de Belgische havens is banaan.

Hoofdsteden

De hoofdstad van …

Brazilië: Brasilia Rio de Janeiro
India: Calcutta New Delhi
China: Peking Shanghai
Chili: Santiago Valparaiso
Ghana: Accra Kumasi
Oeganda: Nansana Kampala
Peru: Arequipa Lima
Saudi-Arabië: Riyad Mekka
Sri Lanka: Colombo Palanraruwa
Bangladesh: Chittagong Dhaka

     
  

64 412 72 160 136 56 128

Ken jij de hoofdstad van Brazilië? 
Ik twijfel …
Markeer wat juist is. Zoek op 
Google indien je het niet weet. 

92 48 76 68 96 15266

224

27Tijd over? Zoek het uit



Een kopje koffie: zaaien, bloeien, plukken, oogsten, verpakken, vervoeren, branden …
1 Koffieboeren zaaien de zaden … 
2 Met dank aan de zachte regen … 
3 Arbeiders plukken …
4 Ofwel verwijdert de pulpmachine … 
5 Na het verwijderen van de schil … 
6 De boot brengt … 
7 In de koffiebranderij … 
8 In de supermarkt, de buurtwinkel … 

Een waslijst aan grondstoffen
lithium – plastic – koper – tantalium – zink

Van katoen tot kleding
1 Boeren planten de zaadjes … 
2 Een katoenplant brengt zo’n 25 vruchten … 
3 Het geplukte katoen wordt tot één grote bal … 
4 Katoenhandelaars kopen het katoen op … 
5 Tijd om de weverijen aan het werk te zetten … 
6 Eens de stoffen de juiste kleur kregen … 
7 Het is zover. De kleding is af. In containers … 
8 De fabrikant bestelt de kleding. De opdrachtgever … 

Kleding door de eeuwen heen
1-4     6-3      11-1
2-3     7-2      12-5
3-2     8-1      13-1
4-1     9-5      14-1
5-4     10-1 

Bananenbomen bestaan niet
1 Na het planten verschijnt … 
2 Uit elke bloem groeit … 
3 Een tros weegt zo’n … 
4 De zware trossen glijden … 
5 De grote trossen worden versneden … 
6 Na het versnijden … 
7 Na de wasbeurt … 
8 De bananenboot … 

Wereldreis

1

2

3

4

28Oplossingen



Thee … ooit een medicijn
theestruik – theesoorten – theezakje - medicijn – Japan – teatime – theeplant – plukkers – fabriek – 
gedroogd – bakken – kleur – donkerbruin – kisten

Made in ... eerlijke handel
1 ontwikkelingslanden
2 premie
3 miljard
4 70%
5 9 miljard

Quiz
1c – 2a – 3c – 4a – 5b – 6a – 7c – 8b – 9c – 10c – 11a – 12a – 13c – 14a – 15c – 16b – 17b – 18b – 19c – 20c – 
21b – 22a – 23a – 24b – 25b
In dit dossier ontdek je dat heel veel kleding, voedsel en allerlei producten niet uit België komen. Achter het 
label ‘made in …’ schuilt een lang verhaal.

Woordzoeker
Kledij, voedsel en gebruiksvoorwerpen leggen meestal een hele wereldreis af vooraleer ze in België te koop 
worden aangeboden.

Made in China
Pedro: 4, Sasha: 6, Mehdi: 7, Louise: 8

Verborgen
handel

Omschrijvingen
la – gel – oo – nl – An – den
lageloonlanden

Spreekwoorden: kopen en verkopen
kat – citroenen – beer – appel – huid – prikje
etiket

Letterrooster
wereldwinkel

Geheimschrift
warm – koud – najaar – stil – bezem
De meeste bananen komen uit Latijns-Amerika!

Traprooster
e – cc – Leo – heen – hoezo – waarom – huilbui – piramide
economie

Foetsie
Omdat de wereldbevolking blijft groeien en de vraag naar voedsel toeneemt, moet het anders in de toekomst.

Op weg
66%

Hoofdsteden
Brazilië (Brasilia) – India (New Delhi) – China (Peking) – Chili (Santiago) – Ghana (Accra)- Oeganda (Kampala) – 
Peru (Lima) – Saudi-Arabië (Riyad) – Sri Lanka (Colombo) – Bangladesh (Dhaka)
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