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INLEIDING
Of we nu op vakantie gaan of gewoon een lekker dagje naar het strand, een fles zonnebrandcrème
gaat altijd mee in de tas. In Nederland vinden wij het heel normaal dat we zonnebrandcrème kunnen
kopen. In Afrika is dit niet zo vanzelfsprekend en dat is voor bepaalde mensen een groot probleem.
Albino’s in Afrika zijn met hun huid zonder pigment zeer gevoelig voor de felle tropische zon en
hebben een moeilijk leven.
Zonnebrandcrème is voor albino’s onmisbaar maar toch moeten veel albino’s het zonder doen
omdat het bijna niet te verkrijgen is in Afrika.

De Stichting Afrikaanse Albino’s wil de kwaliteit van leven van deze mensen verbeteren� Dit doel
wordt bereikt door het voorzien in zonnebrandcrème en voorlichting. Door het gebruik van
zonnebrandcrème wordt ook de kans op huidkanker aanzienlijk verminderd.
Mensen die het werk van de Stichting Afrikaanse Albino’s willen steunen kunnen donateur worden.
Voor 5 steunt u een maand lang een albino.
Met dit lespakket willen wij mensen in staat stellen om op een eenvoudige en educatieve wijze
aandacht te schenken aan het leven van albino’s in Afrika en waarom deze groep mensen hulp nodig
heeft.

Opzet van het lespakket

Het doel van het lespakket is om een actie op touw te zetten om geld in te zamelen voor de Stichting
Afrikaanse Albino’s zodat zij in staat blijft om de albino’s in Afrika van zonnebrandcrème te blijven
voorzien. Aan het versturen van zonnebrandcrème naar Afrika zit nl een prijskaartje. Een mogelijke
opzet voor een dergelijke actie vindt u ook in dit pakket.
De Stichting Afrikaanse Albino’s heeft gelukkig goede relaties met zonnebrandcrème producenten
waar ze vaak grote partijen zonnebrandcrème van ontvangt. Uiteraard zijn flessen zonnebrandcrème
die ingezameld worden tijdens een actie met dit lespakket ook van harte welkom.
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OPZET VAN HET LESPAKKET
Dit lespakket bestaat uit vier keer twee lessen voor de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 van de
basisschool.
De bedoeling van het lespakket is om de kinderen te laten inzien dat er in Afrika (albino)kinderen zijn
die bescherming nodig hebben tegen de zon. Met elkaar kunnen zij een actie opzetten voor de
Stichting Afrikaanse albino’s. In iedere eerste les gaan de kinderen op zoek naar de noodzaak van
bescherming tegen de zon. In de groepen 1 t/m 4 is dat gerelateerd aan het probleem van de
verbranding van de huid. In de groepen 5 t/m 8 gaat het over de hoeveelheid pigment in de huid in
combinatie met de zon.
In iedere tweede les gaan de kinderen nadenken over het voeren van een actie voor de Afrikaanse
albino’s. De groepen 7 en 8 verzorgen een plan van aanpak, de groepen 5 en 6 geven bekendheid aan
de actie en de groepen 1 t/m 4 voeren samen met de rest van de school het actieplan uit.
Per les is beschreven:
 Thema
 Doelstelling(en)
 Benodigdheden
 Tijdsindicatie
 Inleiding / Kern / Afsluiting
 Suggesties
In de bijlagen zijn de benodigde lesmaterialen opgenomen.
Het doel van het lespakket is om een actie op touw te zetten om voldoende geld in te zamelen voor
de Afrikaanse albino’s. Een mogelijke opzet voor een dergelijke actie vindt u ook in dit pakket.

4

GROEP 1 EN 2
LES 1
Thema: Bescherming tegen de zon
Doelstelling:
De leerlingen kunnen aangeven op welke manieren je jezelf kunt beschermen tegen de zon.
Tijdsindicatie:
45 minuten
Benodigdheden:
- Het verhaal: ‘Lieke en Mamadou’ - zie bijlage 1
- Per leerling twee gekopieerde werkbladen – zie bijlage 3 en 4
- Zo mogelijk een koffer met de volgende voorwerpen:
 Paraplu
 Dikke jas
 Sjaal
 Muts
 Wanten
 Regenkleding
 Laarzen
 Zwemkleding
 Parasol
 Zonnebrandcrème
 T-shirt
 Zonnebril
of
De werkbladen van bijlage 3 en 4 gekopieerd op A3-formaat. Eventueel ingekleurd. De
voorwerpen van bijlage 4 zijn losgeknipt en voorzien van (bijv.) een stukje Poster-Buddie.
- Een schaar voor iedere leerling
- Plaksel per groepje
Inleiding – 10 minuten
1. Lees het verhaal ‘Lieke en Mamadou’ van bijlage 1 voor en laat ondertussen de aangegeven
platen zien.
2. Eindig het verhaal op het aangegeven punt.
NB. Aan het einde van het eerste deel van het verhaal is er een dialoog tussen Lieke en haar
moeder. Bent u een mannelijke leerkracht? Dan verandert u de moederrol in een vaderrol.
Kern – 25 minuten
1. Vraag aan de kinderen wat het probleem is in het verhaal.
Lieke en Mamadou zijn verbrand. De moeder van Lieke vraagt haar wat ze is vergeten. Stuur
het gesprek richting ‘verbranden’.
2. Vraag wat er in de koffer van Lieke zou kunnen zitten.
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3. Vertel de kinderen dat ze een werkblad krijgen met een leeg koffertje en een ander blad met
mogelijke voorwerpen die in het koffertje zouden kunnen zitten.
4. Leg uit dat de kinderen het koffertje van Lieke moeten vullen. Daarbij moeten ze letten op
spullen die je nodig hebt als je buiten in de zon gaat spelen.
Afronding en evaluatie – 10 minuten
1. Het vervolg van het verhaal (zie bijlage 1) wordt gedaan in interactie met de kinderen. Het is
de bedoeling dat tijdens het vertellen van het verhaal duidelijk wordt welke voorwerpen de
kinderen in ‘hun’ koffertje hebben gedaan.
2. De leerkracht speelt in het verhaal de moeder van Lieke (of bij een mannelijke leerkracht: de
vader)
3. Tijdens het voorlezen / vertellen van het verhaal wordt uiteindelijk de echte koffer (of
eventueel de papieren versie) gevuld met de juiste attributen. Heeft u gekozen voor de
papieren versie? Dan kunnen de voorwerpen in de koffer worden geplakt.
4. Uiteindelijk heeft u een gevulde koffer die gedurende de ‘actieperiode’ in de klas kan blijven.
In de volgende les komt deze koffer terug.
Indien u les 2 volgens het lesplan gaat volgen vraagt u elke leerling om een lege flacon, tube of fles
van een cosmeticaproduct zoals zonnebrandcrème of shampoo mee te nemen.
Extra lessuggesties:
- Lees het boekje ‘Nieuws uit Zonnebrandland’ voor.
Het verhaal gaat over Mischa die een hele dag naar het strand is geweest. Hij komt helemaal
verbrand thuis. Daarna wordt duidelijk gemaakt wat dat verbranden is en hoe kinderen zich
kunnen beschermen tegen de zon.
‘Nieuws uit Zonnebrandland’ – Anna Russelmann – 1997 – De Vier windstreken – ISBN 90
5579 215 2
- Vervolgles over bescherming en weersomstandigheden
Laat de niet gebruikte voorwerpen uit de koffer zien en bespreek met de kinderen wanneer
je die kunt gebruiken.
Laat de kinderen een tekening maken van zichzelf in de regen/sneeuw/zon en vraag hen
daarbij goed te letten op de kleding die ze aan hebben.
Bespreek de tekeningen en laat de kinderen aangeven waaraan ze kunnen zien welk weer
het is.
- Vervolgopdracht ‘Lieke en Mamadou’
Laat de kinderen een tekening maken over het verhaal.
Laat de kinderen Lieke en Mamadou tekenen, maar nu zorgen ze ervoor dat de kinderen
goed beschermd zijn tegen de zon.
Geef de kinderen de opdracht om een eigen koffertje te vullen. Wat neem je mee op
vakantie?
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GROEP 1 EN 2
LES 2
Deze les wordt gegeven zodra de bovenbouwgroepen een plan van aanpak hebben opgezet voor een
actie.
Thema: Actie voor de Afrikaanse albino’s
Doelstellingen:
- De leerlingen halen de kennis over ‘Bescherming tegen de zon’ uit les 1 op.
- De leerlingen ontwerpen een verpakking voor zonnebrandcrème.
- Bij de leerlingen is sprake van bewustwording m.b.t. het onderwerp ‘iets doen voor een
ander’.
Tijdsindicatie:
50 minuten
Benodigdheden:
- De koffer uit les 1
- Per leerling een lege flacon, tube of fles van een cosmeticaproduct
- Wit sticker- of tekenpapier
- Stiften / kleurpotloden / gekleurd papier
- Scharen
- Plaksel of lijm
Inleiding – 10 minuten
1. De koffer is zichtbaar neergezet of opgehangen
- Weten de kinderen nog waar het verhaal over ging?
- Wat hadden Lieke en Mamadou moeten doen voordat ze buiten gingen spelen?
2. Er kan nu terug verwezen worden naar het verhaal waarin Lieke Mamadou voor het eerst zag
en zich verbaasde over de huidskleur van het jongetje. Nu kan de leerkracht het woord
‘Albino’ introduceren en vertellen wat dat1 is.
3. De leerkracht vertelt dat er op school een actie zal worden gehouden voor de albino’s in
Afrika, omdat zij verbranden zonder zonnebrandcrème. In Mali waar Mamadou woont wordt
geen zonnebrandcrème gemaakt en verkocht.
Kern – 35 minuten
1. De kinderen gaan de meegenomen flacons versieren. Bij het vervolg staat beschreven hoe u
een hoek kunt maken die geheel bij de actie past.
2. De kinderen krijgen allemaal een op maat geknipt stuk (sticker)papier om de flacon te
beplakken. Bespreek met de kinderen wat ze hierop kunnen tekenen en/of plakken. Ze

1

Voor de uitleg wat albinisme inhoudt kunt u terecht op de site www.afrikaansealbinos.nl. Voor een
eenvoudige uitleg kunt u de lessen van de groepen 5/6 en 7/8 raadplegen.
7

mogen hun eigen flacon ontwerpen, maar er moet wel duidelijk te zien zijn dat het om crème
gaat welke voor Afrika bedoeld is.
3. U kunt de kinderen een stapje op weg helpen door losse begrippen mee te geven: felle zon,
parasol, T-shirt, pet, kinderen, albino-kinderen, donkere kinderen etc. Wijs eventueel nog
eens naar het gevulde koffertje.
Afronding en evaluatie – 5 minuten
1. De flacons worden tentoongesteld in het midden van de kring.
2. Enkele kinderen kunnen kort vertellen wat ze voor ontwerp hebben gemaakt.
3. De flacons worden in de winkelhoek (zie vervolg) gezet of in de klas/gang opgehangen.
Vervolg:
Het leukste is om een hoek van de klas in te richten als winkeltje waar de kinderen zonnebrandcrème
kunnen ‘verkopen’. Het spel is hierbij gericht op de actie voor de Afrikaanse albino’s. Ze kunnen de
winkel eventueel versieren met tekeningen van flessen zonnebrandcrème, kinderen die in de zon
spelen, Lieke en Mamadou, koffertjes met spullen die nodig zijn wanneer je naar een land gaat waar
de zon heet en fel is, flacons die uitgeprikt of uitgeknipt en versierd worden met b.v. papier,
kleurpotloden, viltstiften etc.
Wilt u de klas helemaal in thema inrichten?
Dan zou in de poppenhoek een koffer kunnen liggen met verschillende kledingstukken behorende bij
verschillende weersomstandigheden. Heeft de poppenhoek raampjes? Dan kan daar bijvoorbeeld
een schijf achter worden gehangen met steeds wisselende symbolen zoals: een regenwolk, de zon,
sneeuw enz. De kinderen passen hun spel en kleding aan de omstandigheden aan.
Een andere optie is om een Afrikaanse poppenhoek te maken. Daarin kunnen Afrikaanse
kledingstukken, Afrikaanse speelgoed, kookgerei etc. komen te hangen/liggen.
In de schrijf- of letterhoek kunnen de kinderen woorden nastempelen die te maken hebben met het
thema. En/of ze kunnen brieven ‘schrijven’ naar Mamadou. De kinderen kunnen hun eigen boekje
maken met het verhaal van Lieke en Mamadou.
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GROEP 3 EN 4
LES 1
Thema: Bescherming tegen de zon
Doelstelling:
De leerlingen kunnen aangeven op welke manieren je jezelf kunt beschermen tegen de zon.
Tijdsindicatie:
45 minuten
Benodigdheden:
- Het verhaal: ‘Lieke en Mamadou’ - zie bijlage 2
- Per leerling twee gekopieerde werkbladen – zie bijlage 3 en 5
- Zo mogelijk een koffer met de volgende voorwerpen:
 Paraplu
 Dikke jas
 Sjaal
 Muts
 Wanten
 Regenkleding
 Laarzen
 Zwemkleding
 Pet
 Zonnebrandcrème
 T-shirt
 Zonnebril
 Strookjes blanco papier (formaat: ongeveer 2 bij 10 cm) en een stift
of
De werkbladen van bijlage 3 en 4 zijn gekopieerd op A3-formaat.Eventueel ingekleurd. De
voorwerpen van bijlage 4 zijn losgeknipt en voorzien van (bijv.) een stukje Poster-Buddie.
- Een schaar voor iedere leerling
- Plaksel of lijm per groepje
- (kleur)potloden per leerling
Inleiding – 10 minuten
1. Lees het verhaal ‘Lieke en Mamadou’ van bijlage 2 voor en laat ondertussen de aangegeven
platen zien.
2. Eindig het verhaal op het aangegeven punt.
NB. Aan het einde van het eerste deel van het verhaal is er een dialoog tussen Lieke en haar
moeder. Bent u een mannelijke leerkracht? Dan verandert u de moederrol in een vaderrol.
Kern – 25 minuten
1. Vraag aan de kinderen wat het probleem is in het verhaal.
Lieke en Mamadou zijn verbrand. De moeder van Lieke vraagt haar wat ze is vergeten. Stuur
het gesprek richting ‘verbranden’.
2. Vraag wat er in de koffer van Lieke zou kunnen zitten.
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3. Vertel de kinderen dat ze een werkblad krijgen met een leeg koffertje en een ander blad met
mogelijke voorwerpen die in het koffertje zouden kunnen zitten.
4. Leg uit dat de kinderen het koffertje van Lieke moeten vullen. Daarbij moeten ze letten op
spullen die je nodig hebt als je buiten in de zon gaat spelen.
5. Op het werkblad zijn lege vakjes te vinden. De kinderen tekenen/schrijven daarin
voorwerpen waarvan zij denken dat die nodig zijn.
Afronding en evaluatie – 10 minuten
1. Het vervolg van het verhaal (zie bijlage 2) wordt gedaan in interactie met de kinderen. Het is
de bedoeling dat tijdens het vertellen van het verhaal duidelijk wordt welke voorwerpen de
kinderen in ‘hun’ koffertje hebben gedaan.
2. De leerkracht speelt in het verhaal de moeder van Lieke (of bij een mannelijke leerkracht: de
vader)
3. Tijdens het voorlezen / vertellen van het verhaal wordt uiteindelijk de echte koffer (of
eventueel de papieren versie) gevuld met de juiste attributen. Heeft u gekozen voor de
papieren versie? Dan kunnen de voorwerpen in de koffer worden geplakt.
De door de leerlingen zelf gekozen voorwerpen kunnen op de blanco strookjes worden
geschreven en in de koffer worden gedaan.
4. Uiteindelijk heeft u een gevulde koffer die gedurende de ‘actieperiode’ in de klas kan blijven.
In de volgende les komt deze koffer terug.
Indien u les 2 volgens het lesplan gaat volgen vraagt u elke leerling om een lege flacon, tube of fles
van een cosmeticaproduct zoals zonnebrandcrème of shampoo mee te nemen.
Extra lessuggesties:
- Lees het boekje ‘Nieuws uit Zonnebrandland’ voor.
Het verhaal gaat over Mischa die een hele dag naar het strand is geweest. Hij komt helemaal
verbrand thuis. Daarna wordt duidelijk gemaakt wat dat verbranden is en hoe kinderen zich
kunnen beschermen tegen de zon.
‘Nieuws uit Zonnebrandland’ – Anna Russelmann – 1997 – De Vier windstreken – ISBN 90
5579 215 2
- Vervolgles over bescherming en weersomstandigheden
Laat de niet gebruikte voorwerpen uit de koffer zien en bespreek met de kinderen wanneer
je die kunt gebruiken.
Laat de kinderen een tekening maken van zichzelf in de regen/sneeuw/zon en vraag hen
daarbij goed te letten op de kleding die ze aan hebben.
Bespreek de tekeningen en laat de kinderen aangeven waaraan ze kunnen zien welk weer
het is.
- Vervolgopdracht ‘Lieke en Mamadou’
Laat de kinderen een tekening maken over het verhaal.
Laat de kinderen Lieke en Mamadou tekenen, maar nu zorgen ze ervoor dat de kinderen
goed beschermd zijn tegen de zon.
Geef de kinderen de opdracht om een eigen koffertje te vullen. Wat neem je mee
op vakantie?
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GROEP 3 EN 4
LES 2
Deze les wordt gegeven zodra de bovenbouwgroepen een plan van aanpak hebben opgezet voor een
actie.
Thema: Actie voor de Afrikaanse albino’s
Doelstellingen:
- De leerlingen halen de kennis over ‘Bescherming tegen de zon’ uit les 1 op.
- De leerlingen denken mee in het proces van het voeren van een actie voor de Stichting
Afrikaanse Albino’s.
Tijdsindicatie:
60 minuten
Benodigdheden:
- De koffer uit les 1
- Indien aanwezig: wit stickerpapier, anders wit papier en lijm.
- Viltstiften en scharen.
Inleiding – 10 minuten
1. De koffer is zichtbaar neergezet of opgehangen. Vraag aan de kinderen of ze nog weten
waarom er een koffer in de klas staat.
2. Haal de opmerking van Lieke aan, toen zij met de bus aan kwam rijden en een wit jongetje
zag tussen allemaal donkere mensen. Zij dacht dat hij uit Nederland kwam. Wat denken de
kinderen?
3. Nu kan de leerkracht het woord ‘albino’ introduceren en vertellen wat dat2 is. Laat eventueel
de foto’s van bijlage 11 nog eens zien. Probeer de kinderen duidelijk te maken, dat het leven
voor albinokinderen, vooral in Afrika, heel erg moeilijk is omdat daar de zon erg heet en fel is.
De leerkracht vertelt dat Lieke voordat zij op vakantie gaat in allerlei winkels
zonnebrandcrème kan kopen, Mamadou kan dit niet, in Mali hebben ze geen
zonnebrandcrème. Maak de kinderen duidelijk dat er op school een actie komt om kinderen
zoals Mamadou te kunnen helpen.
4. Vertel de kinderen wat de actie bij u op school inhoudt (eventueel kan dat ook door een
leerling van groep 7 of 8 worden gedaan.)
Kern – 45minuten
1. Uw groep zal de komende tijd veranderen in een zonnebrandcrèmefabriek, waarin de
kinderen verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen van de verpakking. Deze verpakking moet
worden gemaakt voor de kinderen in Afrika maar vooral voor de albino-kinderen. Hierbij
kunnen de kinderen terug kijken naar het verhaal van Lieke en Mamadou.

2

Voor de uitleg wat albinisme inhoudt kunt u terecht op de site www.afrikaansealbinos.nl. Voor een
eenvoudige uitleg kunt u de lessen van de groepen 5/6 en 7/8 raadplegen.
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4. De kinderen gaan de meegenomen flacons versieren. Bij het vervolg staat beschreven hoe u
een hoek kunt maken die geheel bij de actie past.
5. De kinderen krijgen allemaal een (op maat geknipt) stuk (sticker)papier om de flacon te
beplakken. Bespreek met de kinderen wat ze hierop kunnen tekenen. Ze mogen hun eigen
flacon ontwerpen, maar er moet wel duidelijk te zien zijn dat het om crème gaat welke voor
Afrika bedoeld is.
6. U kunt de kinderen een stapje op weg helpen door losse begrippen mee te geven: felle zon,
parasol, T-shirt, pet, kinderen, albino-kinderen, donkere kinderen etc. Wijs eventueel nog
eens naar het gevulde koffertje.
Afronding en evaluatie – 5 minuten
1. De flacons worden tentoongesteld in het midden van de kring.
2. Enkele kinderen kunnen kort vertellen wat ze voor ontwerp hebben gemaakt.
3. De flacons worden in de fabriekhoek (zie vervolg) gezet of in de klas/gang opgehangen.
Vervolg:
Het leukste is om een hoek van de klas in te richten als fabriek waar de kinderen de
zonnebrandflacons en zonnebrandcrème kunnen maken.
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GROEP 5 EN 6
LES 1
Thema: Bescherming tegen de zon
Doelstellingen:
- De leerlingen weten wat ‘albinisme’ is.
- De leerlingen weten welke functie het pigment in de huid heeft.
- De kinderen kunnen aangeven welke problemen ‘albino’s’ kunnen hebben.
- De kinderen kunnen aangeven waarom albino’s in Afrika het moeilijker hebben dan albino’s
in Nederland.
Tijdsindicatie:
60 minuten
Benodigdheden:
- Digitaal schoolbord met internetaansluiting of per groepje of individuele leerling een
computer met internetaansluiting en geluid
- Voor iedere leerling een kopie van de ‘Kijkwijzer’ van bijlage 6
- Een glas melk en een glas (sterke) koffie
- Een roerstaafje of een lepel
- Een klassikale wereldkaart of een kopie van bijlage 7 (A3-formaat of groter)
Indien u er voor kiest de kinderen in groepjes of individueel te laten werken: voor iedere
leerling of per groepje een wereldkaart op A3-formaat.
Een kleuren afdruk van bijlage 8 – de plaatjes worden losgeknipt
Indien u er voor kiest de kinderen in groepjes of individueel te laten werken: voor iedere
leerling of per groepje een kleuren afdruk van bijlage 8.
- Per leerling een uitgeknipt vakje van bijlage 9
- (Kleur)potloden
- Lijm of Poster-Buddies
Inleiding – 15 minuten
1. Geef iedere leerling een kijkwijzer. Bespreek de vragen en geef aan dat de kinderen na het
bekijken van het filmpje de vragen kunnen beantwoorden.
2. Bekijk het filmpje ‘Wanneer ben je een albino?’ op de site www.willemwever.nl / zoekterm:
‘albino’. Het filmpje duurt ongeveer zeven minuten.
Indien u niet beschikt over een digitaal schoolbord, kunt u de kinderen het filmpje individueel
of per groepje op de computer laten bekijken met de kijkwijzer ernaast.
3. Laat de kinderen de vragen beantwoorden van de kijkwijzer.
4. Bespreek de antwoorden:
- Wat is albinisme? Het ontbreken van kleurstoffen in huid, haar en ogen.( Albino’s worden
geboren zonder pigment.)
- Wat is pigment? Een kleurstof die in je lichaam zit. (Het werkt eigenlijk als een soort
zonnescherm. Hoe meer pigment, hoe beter beschermd je bent.)
- Welk probleem hebben de albinokinderen in het filmpje? Ze zien slecht. (Het jongetje
heeft een zicht van maar 20 procent)
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-

Welke andere problemen zouden albino’s kunnen hebben? Ze worden gepest. (Niet in het
filmpje wordt genoemd: ze verbranden snel en ernstig in de zon/ door verbranding van de
huid kun je ziek worden)

Kern – 35 minuten
1. Vertel de kinderen dat deze les over pigment en de huid gaat. In het filmpje wordt m.b.v. een
glas melk en een glas koffie getoond wat pigment is.
De bedoeling is dat de kinderen een portret van zichzelf gaan tekenen op een vakje van
bijlage 9. Daarbij moeten ze goed letten op hun huidskleur. U kunt de kinderen een beetje op
weg helpen door de demonstratie met het glas melk en de koffie klassikaal te herhalen. Zien
de kinderen de nuances? Laat de kinderen eerst licht kleuren. Daarna kunnen ze voorzichtig
mengen.
2. De wereldkaart wordt voor in de klas gehangen. U laat de kinderen (met Poster-Buddies) de
plaatjes van bijlage 8 op de kaart plakken, maar wel zo dat er op de afkomst van de kinderen
op de foto’s wordt gelet. De wereldkaart kan kort besproken worden indien de kinderen nog
weinig kennis hebben van de verschillende continenten en bevolkingsgroepen.
Laat de kinderen hun eigen portret ook op de kaart plakken. Het is de bedoeling dat de
kinderen daarbij letten op hun oorspronkelijke afkomst (dus ook als hun familie al lang in
Nederland woont).
U kunt er ook voor kiezen om de kinderen deze opdracht in groepjes of individueel te laten
maken.
3. Opvallende zaken worden besproken. Als het goed is wordt duidelijk waar mensen wonen
met veel pigment en waar mensen wonen met weinig pigment. Bespreek wat de reden zou
kunnen zijn. Wijs terug naar het filmpje en de antwoorden op de kijkwijzer. Vraag ook aan de
kinderen waarom in Nederland mensen met weinig pigment wonen en in Afrika mensen met
veel pigment. (Zoals eerder genoemd bij de kijkwijzer: pigment is een soort zonnescherm. Het
beschermt de huid (en ogen) tegen de zon. Hoe meer zon, hoe meer pigment je nodig hebt.
Verder wordt pigment ook door de huid aangemaakt na blootstelling aan de zon. Denk
daarbij aan het bruin worden in de zomer.)
4. Laat de foto van bijlage 10 op de kaart plakken. Kunnen de kinderen vertellen waar deze foto
hoort? Hij hoort in Afrika. Je ziet duidelijk dat de moeder donker is. Het kindje is een albino.
Vraag waarom het voor deze baby moeilijk is om in Afrika te leven. Leid het gesprek richting
het pigment en het effect van de zon op de huid.
Afronding en evaluatie – 10 minuten
1. Laat de kinderen bedenken welke problemen albino’s in Afrika ondervinden. Noteer deze
eventueel op het bord of een vel papier. In de volgende les kunt u dit terug laten komen.
2. Laat de kinderen ‘oplossingen’ bedenken voor de problemen van albino’s in Afrika. Noteer
deze eventueel op het bord of een vel papier. In de volgende les kunt u dit terug laten komen.
3. Vertel dat de kinderen in een volgende les mee gaan helpen aan een actie waarmee ze de
albino’s in Afrika kunnen helpen.
Extra lessuggesties:
- Laat de kinderen een zelfportret schilderen, waarbij de nadruk ligt op het mengen van
kleuren en dan met name op het mengen van een geschikte huidskleur.
- Bekijk de site www.johnnyshadow.nl van de kankerbestrijding. Met deze site vraagt de
stichting aandacht van kinderen (en hun ouders en leerkrachten) voor de kracht van de zon.
Zij kunnen hier o.a. een test doen over het onderwerp ‘bescherming’.
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Ga dieper in op het onderwerp ‘Afrika’. Behandel onderwerpen als ‘het dagelijks leven’, ‘het
voedsel’, ‘klimaat’ etc.
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GROEP 5 EN 6
LES 2
Deze les wordt gegeven zodra de groepen 7 en 8 een plan van aanpak hebben opgezet voor een actie.
De groepen 5 en 6 haken aan bij de actie van deze groepen. Zij kunnen mogelijk zorgen voor het
promotiemateriaal.
Thema: Actie voor de Afrikaanse albino’s
Doelstellingen:
- De leerlingen halen de kennis over ‘Bescherming tegen de zon’ uit les 1 op.
- De leerlingen denken mee in het proces van het voeren van een actie voor de Stichting
Afrikaanse Albino’s.
Tijdsindicatie:
60 minuten (na deze les zijn er, al naar gelang het gemaakte plan, meerdere momenten in de week)
Benodigdheden:
- De opzet voor het voeren van actie van de groepen 7 en 8 of leerlingen uit deze groepen om
het project toe te lichten.
- De vellen met verzamelde problemen en oplossingen uit les 1
- Ander materiaal (nader te bepalen)
Inleiding – 5 minuten
1. In de vorige les zijn de problemen van de albino’s in Afrika op een rijtje gezet. Ook de
oplossingen voor die problemen zijn kort besproken. De vellen met daarop de genoteerde
punten komen terug.
2. Samen met de leerlingen wordt een woordveld gemaakt over (de problemen van) de
Afrikaanse albino’s. Wat weten zij nog van de vorige les?
Kern – 50 minuten – Deze les bestaat uit suggesties. De daadwerkelijk te geven les wordt gebaseerd
op het plan van aanpak vanuit de groepen 7 en 8.
Suggesties:
- Werken aan de extra lessuggesties bij les 1
- In duo’s maken de kinderen posters. Ga hierbij in op het effect van reclame. De indeling van
een poster. Kleuren, lettertypes, plaatmateriaal etc. worden besproken.
- Ontwerpen en maken van (papieren) T-shirts met actietekst erop.
- Inzamelen van lippenbalsem en/of zonnebrandcrème (ieder kind neemt iets mee). In de klas
worden er etiketten gemaakt. Deze verpakkingen kunnen worden verkocht voor de actie
Afronding en evaluatie – 5 minuten
1. De kinderen presenteren het gemaakte werk.
2. Enkele kinderen kunnen kort vertellen wat ze voor ontwerp hebben gemaakt.
3. Het gemaakte werk wordt in de klas/school opgehangen/tentoongesteld
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Het vervolg:
1. In of buiten de groep kan een hoek ingericht worden met materialen die te maken hebben
met de bescherming tegen de zon.
2. Eventueel gemaakt promotiemateriaal kan worden opgehangen.
3. Binnen de school wordt nu het startsignaal gegeven voor het houden van de actie voor
Afrikaanse albino’s. De leerlingen van de groepen 7 en 8 zullen het project zoveel mogelijk
coördineren.
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GROEP 7 EN 8
LES 1
Thema: Bescherming tegen de zon
Doelstellingen:
- De leerlingen weten wat ‘albinisme’ is.
- De leerlingen weten welke functie het pigment in de huid heeft.
- De kinderen kunnen aangeven welke problemen ‘albino’s’ kunnen hebben.
- De kinderen kunnen aangeven waarom albino’s in Afrika het moeilijker hebben dan albino’s
in Nederland.
Tijdsindicatie:
60 minuten
Benodigdheden:
- Digitaal schoolbord met internetaansluiting of per groepje of individuele leerling een
computer met internetaansluiting en geluid
- Voor iedere leerling een kopie van de ‘Kijkwijzer’ van bijlage 6
- Een glas melk en een glas (sterke) koffie
- Een roerstaafje of een lepel
- Een klassikale wereldkaart of een kopie van bijlage 7 (A3-formaat of groter)
Indien u er voor kiest de kinderen in groepjes of individueel te laten werken: voor iedere
leerling of per groepje een wereldkaart op A3-formaat.
Een kleuren afdruk van bijlage 8 – de plaatjes worden losgeknipt
Indien u er voor kiest de kinderen in groepjes of individueel te laten werken: voor iedere
leerling of per groepje een kleuren afdruk van bijlage 8.
- Per leerling een uitgeknipt vakje van bijlage 9
- (Kleur)potloden
- Lijm of Poster-Buddies
Inleiding – 15 minuten
1. Geef iedere leerling een kijkwijzer. Bespreek de vragen en geef aan dat de kinderen na het
bekijken van het filmpje de vragen kunnen beantwoorden.
2. Bekijk het filmpje ‘Wanneer ben je een albino?’ op de site www.willemwever.nl / zoekterm:
‘albino’. Het filmpje duurt ongeveer zeven minuten.
Indien u niet beschikt over een digitaal schoolbord, kunt u de kinderen het filmpje individueel
of per groepje op de computer laten bekijken met de kijkwijzer ernaast.
3. Laat de kinderen de vragen beantwoorden van de kijkwijzer.
4. Bespreek de antwoorden:
- Wat is albinisme? Het ontbreken van kleurstoffen in huid, haar en ogen.( Albino’s worden
geboren zonder pigment.)
- Wat is pigment? Een kleurstof die in je lichaam zit. (Het werkt eigenlijk als een soort
zonnescherm. Hoe meer pigment, hoe beter beschermd je bent.)
- Welk probleem hebben de albinokinderen in het filmpje? Ze zien slecht. (Het jongetje
heeft een zicht van maar 20 procent)
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Welke andere problemen zouden albino’s kunnen hebben? Ze worden gepest. (Niet in het
filmpje wordt genoemd: ze verbranden snel en ernstig in de zon/ door verbranding van de
huid kun je ziek worden)

Kern – 35 minuten
1. Vertel de kinderen dat deze les over pigment en de huid gaat. In het filmpje wordt m.b.v. een
glas melk en een glas koffie getoond wat pigment is.
De bedoeling is dat de kinderen een portret van zichzelf gaan tekenen op een vakje van
bijlage 9. Daarbij moeten ze goed letten op hun huidskleur. U kunt de kinderen een beetje op
weg helpen door de demonstratie met het glas melk en de koffie klassikaal te herhalen. Zien
de kinderen de nuances? Laat de kinderen eerst licht kleuren. Daarna kunnen ze voorzichtig
mengen.
2. De wereldkaart wordt voor in de klas gehangen. U laat de kinderen (met Poster-Buddies) de
plaatjes van bijlage 8 op de kaart plakken, maar wel zo dat er op de afkomst van de kinderen
op de foto’s wordt gelet. De wereldkaart kan kort besproken worden indien de kinderen nog
weinig kennis hebben van de verschillende continenten en bevolkingsgroepen.
Laat de kinderen hun eigen portret ook op de kaart plakken. Het is de bedoeling dat de
kinderen daarbij letten op hun oorspronkelijke afkomst (dus ook als hun familie al lang in
Nederland woont).
U kunt er ook voor kiezen om de kinderen deze opdracht in groepjes of individueel te laten
maken.
3. Opvallende zaken worden besproken. Als het goed is wordt duidelijk waar mensen wonen
met veel pigment en waar mensen wonen met weinig pigment. Bespreek wat de reden zou
kunnen zijn. Wijs terug naar het filmpje en de antwoorden op de kijkwijzer. Vraag ook aan de
kinderen waarom in Nederland mensen met weinig pigment wonen en in Afrika mensen met
veel pigment. (Zoals eerder genoemd bij de kijkwijzer: pigment is een soort zonnescherm. Het
beschermt de huid (en ogen) tegen de zon. Hoe meer zon, hoe meer pigment je nodig hebt.
Verder wordt pigment ook door de huid aangemaakt na blootstelling aan de zon. Denk
daarbij aan het bruin worden in de zomer.)
4. Laat de foto van bijlage 10 op de kaart plakken. Kunnen de kinderen vertellen waar deze foto
hoort? Hij hoort in Afrika. Je ziet duidelijk dat de moeder donker is. Het kindje is een albino.
Vraag waarom het voor deze baby moeilijk is om in Afrika te leven. Leid het gesprek richting
het pigment en het effect van de zon op de huid. Vraag verder hoe zij zelf overleven in de zon.
Afronding en evaluatie – 10 minuten
1. Laat de kinderen bedenken welke problemen albino’s in Afrika ondervinden. Noteer deze
eventueel op het bord of een vel papier. In de volgende les kunt u dit terug laten komen.
2. Laat de kinderen ‘oplossingen’ bedenken voor de problemen van albino’s in Afrika. Noteer
deze eventueel op het bord of een vel papier. In de volgende les kunt u dit terug laten komen.
3. Vertel dat de kinderen in een volgende les een actie gaan bedenken waarmee ze de albino’s
in Afrika kunnen helpen.
Extra lessuggesties:
- Ga dieper in op het onderwerp ‘Afrika’ (zie o.a. de aardrijkskundemethode)
- Laat de kinderen de website www.afrikaansealbinos.nl bekijken. Hierop zijn o.a. foto’s,
filmpjes en informatie te vinden. Geef ze eventueel een gerichte zoekopdracht.
- Laat de kinderen een zelfportret schilderen, waarbij de nadruk ligt op het mengen van
kleuren en dan met name op het mengen van een geschikte huidskleur.
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Ga dieper in op het onderwerp ‘De huid’. Welke functies heeft de huid etc. Bezoek de
volgende site met vragen en antwoorden over het menselijk lichaam eens:
www.hoewerktmijnlichaam.nl /zoekterm: huid.
Bekijk de site www.johnnyshadow.nl van de kankerbestrijding. Met deze site vraagt de
stichting aandacht van kinderen (en hun ouders en leerkrachten) voor de kracht van de zon.
Zij kunnen hier o.a. een test doen over het onderwerp ‘bescherming’.
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GROEP 7 EN 8
LES 2
Thema: Actie voor de Afrikaanse albino’s
Doelstellingen:
- De leerlingen bedenken ‘oplossingen’ voor de problemen van de albino’s in Afrika.
- De leerlingen maken een plan van aanpak voor een actie voor de Stichting Afrikaanse
albino’s.
- De leerlingen voeren de actie voor de Stichting Afrikaanse albino’s uit.
Tijdsindicatie:
60 minuten (na deze les zijn er, al naar gelang het gemaakte plan, meerdere momenten in de week)
Benodigdheden:
- De vellen met verzamelde problemen en oplossingen uit les 1
- Grote vellen papier (twee per groepje van ongeveer vier leerlingen en zo nodig enkele vellen
voor de klassikale inventarisatie)
- Pennen / potloden / viltstiften
Inleiding – 5 minuten
3. In de vorige les zijn de problemen van de albino’s in Afrika op een rijtje gezet. Ook de
oplossingen voor die problemen zijn kort besproken. De vellen met daarop de genoteerde
punten komen terug.
4. Samen met de leerlingen wordt een woordveld gemaakt over (de problemen van) de
Afrikaanse albino’s. Wat weten zij nog van de vorige les?
Kern – 50 minuten
1. De kinderen krijgen de opdracht om in groepjes het volgende te doen:
Er wordt een grote (droom)wolk op een vel papier getekend. In het groepje worden de
volgende onderwerpen besproken en in de wolk geschreven en/of getekend:
- Hoe zou het leven van de albino´s in Afrika eruit zien als ze geen problemen meer zouden
hebben?
- Wat hebben zij daarvoor nodig?
- Wat zouden wij voor deze mensen kunnen doen?
- Wat willen wij bereiken als we op school een actie zouden houden voor de albino’s in
Afrika?
2. De inhoud van de (droom)wolken wordt klassikaal geïnventariseerd. De punten kunnen in
een klassikale droomwolk worden genoteerd.
3. De kinderen gaan in groepjes nadenken over de door hen geformuleerde actiepunten en de
organisatie daarvan. Hoe kan de organisatie van het uitvoeren van de actiepunten er concreet
uitzien?Wat zouden we precies kunnen doen om de Afrikaanse albino’s te helpen?
4. De ideeën worden klassikaal geïnventariseerd.
5. Er wordt een actieplan bedacht en de taken worden verdeeld. Er dient rekening te worden
gehouden met de opdrachten voor de andere groepen. De groepen 5 en 6 zullen zorgen voor
o.a. de promotie. Daarbij kan gedacht worden aan het maken van posters e.d. De groepen 1
t/m 4 zullen in hun eigen groep aan de slag gaan met het ontwerpen van flacons voor
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zonnebrandcrème; daarmee kunnen ze voor een groot gedeelte zorgen voor de aankleding
van de school.
Afronding en evaluatie – 5 minuten
1. Het opgestelde plan wordt besproken en er worden afspraken gemaakt over het vervolg van
de actie. Er moet o.a. een naam voor de actie worden bedacht.
Indien er met meerdere groepen 7 en 8 samengewerkt zal worden, is hier ruimte om de
plannen aan elkaar voor te leggen en keuzes te maken.
Het vervolg:
4. Binnen de school wordt nu het startsignaal gegeven voor het houden van de actie voor
Afrikaanse albino’s. De leerlingen van de groepen 7 en 8 zullen het project zoveel mogelijk
coördineren.
5. De kinderen van de groepen 7 en 8 kunnen voorlichting geven in de andere groepen.
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EEN ACTIE OP SCHOOL
De bedoeling van het lespakket is om uiteindelijk met de hele school een actie op touw te zetten om
geld en/of zonnebrandcrème voor de Stichting Afrikaanse albino’s in te zamelen.
De lessen in dit pakket geven een aanzet voor de leerkrachten om samen met de kinderen een
project op te zetten en uit te voeren. Zodra er bij de leerlingen sprake is van bewustwording, kan er
overgegaan worden tot het doen van iets voor iemand anders.
De groepen 7 en 8 maken een plan van aanpak voor de uit te voeren actie. Zij verzorgen (samen met
de groepen 5 en 6) ook de communicatie naar buiten toe. De kinderen van de groepen 1 t/m 4
zorgen ervoor dat in hun lokaal en de gangen duidelijk wordt dat er een actie is voor albino’s in
Afrika. Eventuele andere taken worden door de kinderen uit de groepen 7 en 8 verdeeld over de
groepen / kinderen.
Enkele tips / suggesties / aandachtspunten bij het opzetten van een actie voor de Afrikaanse albino’s:
- Laat de groepen 7 en 8 bij u op school samen aan les 2 werken of laat ze na de les de ideeën
bespreken. Aan het einde kan dan gestemd worden voor het beste (of best uitgewerkte)
plan.
- Voor tien euro kan een albino in Afrika voor twee maanden worden voorzien van
zonnebrandcrème. Met die tien euro kan de fles worden gekocht en worden
getransporteerd.
- Het is motiverend om een meter te maken waarop te zien is hoeveel zonnebrandcrème er al
verzameld is. Een concreet voorbeeld: maak een flacon van ongeveer twee meter hoog. Deze
fungeert als soort thermometer. Hoe meer flacons er zijn verzameld hoe hoger de streep
wordt gekleurd. Of plak per ingezamelde tien euro een klein flaconnetje op de grote flacon.
- Laat een brief uitgaan naar de ouders en andere betrokkenen. Leg daarin de actie uit.
Eventueel kunnen de kinderen uit de bovenbouw zelf een brief en/of flyer maken om
aandacht voor de actie te vragen.
- Laat de kinderen een sponsorloop houden.
- Indien er zonnebrandcrème wordt ingezameld: zorg dat er flacons met factor 30 worden
gekocht.
- Het mooiste zou zijn als er een projectweek aan de actie gewijd kan worden.
Wij hopen dat uw actie een succes wordt!
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BIJLAGEN
Bijlage 1 – Het verhaal ‘Lieke en Mamadou’ – groep 1/2
Bijlage 2 – Het verhaal ‘Lieke en Mamadou’ – groep 3/4
Bijlage 3 – Werkblad ‘Het koffertje’ - groep 1/2 en 3/4
Bijlage 4 – Knipblad ‘Wat zit er in het koffertje?’ – groep 1/2
Bijlage 5 – Werkblad ‘Wat zit er in het koffertje?’ – groep 3/4
Bijlage 6 – Werkblad ‘Kijkwijzer’ – groep 5/6 en 7/8
Bijlage 7 – Wereldkaart – groep 5/6 en 7/8
Bijlage 8 – Knipblad ‘Gezichten’ – groep 5/6 en 7/8
Bijlage 9 – Werk- en knipblad ‘Eigen gezicht’ – groep 5/6 en 7/8
Bijlage 10 – Foto ‘Afrikaanse albino’ – groep 5/6 en 7/8
Bijlage 11 – Foto’s ‘Afrikaanse albino’s’ – groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8
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BIJLAGE 1 – HET VERHAAL ‘LIEKE EN MAMADOU’ – GROEP 1/2
In het verhaal staat tussen haakjes beschreven wat de leerkracht op dat moment doet. De
aangegeven platen zijn te vinden in bijlage 11.
Lieke en Mamadou
Deel 1
“Mama zijn wij er al, we zitten nu al heel lang in het vliegtuig!”.
Lieke wordt een beetje ongeduldig, want ze is al heel vroeg opgestaan om op tijd, met haar vader en
moeder, bij het vliegtuig te zijn. Haar koffertje stond al klaar, want die had ze gisteren al ingepakt.
Ze vliegen helemaal naar Afrika, daarom moeten ze lang in het vliegtuig zitten. Lieke wordt er moe
van, het duurt zo lang.
“Nog even, Lieke, wij zijn er bijna”, zegt haar moeder.
Dan hoort ze een stem die zegt dat ze gaan landen. “Hè, hè eindelijk”, ze vond het ook niet meer zo
leuk.
Als ze uit zijn gestapt, moeten ze nog wel op hun koffers wachten, maar dat duurt niet zo lang, want
na een poosje ziet Lieke haar koffertje en mag ze hem pakken. Nu kan haar avontuur in Afrika
beginnen….
Bij het vliegveld staan busjes en één ervan gaat hen naar Mamadou brengen.
Mamadou is een jongetje net zo oud als Lieke, hij woont samen met zijn vader, moeder en broertjes
en zusjes in Mali. Lieke is wel nieuwsgierig: “Hoe zal Mamadou er uit zien? Is hij aardig? Kan ze leuk
met hem gaan spelen?”.
Bij een huisje blijft de bus staan. “We zijn er,” zegt Liekes vader.
Lieke ziet allemaal mensen voor het huisje zitten en dan ziet ze een vreemd jongetje.
“Wie is dat, papa, komt hij ook uit ons land? Hij is wit en de andere mensen zijn allemaal donker, dat
is raar.” (Laat plaat 1 zien).
“Dat is Mamadou, Lieke…”, maar verder kan haar vader niet vertellen, want de deur van de bus gaat
open en Mamadou pakt haar vast, trekt haar koffertje uit haar handen en neemt Lieke mee naar
binnen.
Zodra iedereen binnen is, kwebbelen ze allemaal door elkaar heen.
Lieke was al heel erg moe, maar nu krijgt ze zo veel slaap dat ze bijna op de grond valt. Mamadou ziet
het en pakt haar hand en wijst haar een plekje waar ze mag slapen. Het is geen bed zoals thuis, maar
als Lieke gaat liggen valt ze meteen in slaap.
“Wakker worden Lieke…WAKKER WORDEN…!”
Lieke schrikt en gaat rechtop zitten. Waar is ze? Wie staat daar zo hard te roepen dat ze wakker moet
worden? Nou ze is al wakker hoor! Ze wrijft in haar ogen. Oh ja, nu weet ze het weer: ze is in Afrika,
bij Mamadou. Hij maakt haar wakker. (Laat plaat 2 zien)
“Kom Lieke, we gaan eerst eten en dan kunnen we lekker buiten gaan spelen.”
Het eten is ook anders dan bij haar thuis, maar toch eet ze alles op en haar moeder zegt dat ze een
flinke meid is.
Ze heeft haar eten nog maar net op of Mamadou pakt haar alweer bij haar hand. Hij wil haar al zijn
vriendjes en vriendinnetjes laten zien. Oh ja, dat vindt Lieke leuk. Ze heeft thuis ook vriendjes en
vriendinnetjes waar ze leuk mee kan spelen. “Oef, wat is het warm en wat schijnt de zon fel!”. Lieke
trekt nog snel haar T-shirt uit voordat ze naar buiten rennen.
(Laat plaat 3 zien)
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Als ze met Mamadou buitenkomt komen er allemaal kinderen aangerend, zoveel dat Lieke ze niet
kan tellen. Ze lachen en zingen en Lieke wordt er helemaal vrolijk van. Ze spelen allerlei spelletjes die
zij niet kent, maar ze zijn niet moeilijk. Lieke speelt de hele tijd mee. Ze blijven net zo lang spelen tot
hun maag gaat knorren, omdat het tijd is om te gaan eten. Ze rennen naar huis. Maar als ze thuis zijn
en het eten zien, voelen ze zich niet zo lekker. Ze hebben helemaal geen zin meer in eten. Hun
hoofden zijn warm, maar ook hun armen, benen, buik en rug. Ze zijn niet alleen warm, maar ook
rood, van hun hoofd tot aan hun tenen.
“Ben ik ziek?”, vraagt Mamadou. “Ben ik ziek?”, vraagt Lieke.
“Maar Lieke toch”, zegt haar moeder (vader) “jullie zijn verbrand! Je bent iets vergeten voordat je
buiten in de warme, felle zon ging spelen. Wat had je ook alweer allemaal in je koffertje gepakt?”
(Hier stopt het eerste gedeelte van het verhaal)

Deel 2
Lieke en Mamadou voelen zich nog steeds ziek. Mamadou is in slaap gevallen. Mama (papa) pakt het
koffertje van Lieke.
(Speel nu de rol van moeder (of vader). Laat de koffer (of de papieren versie) zien in de kring en maak
hem open)
“Kijk eens wat je allemaal hebt ingepakt, wat heb je echt nodig, als je in de warme, felle zon buiten
gaat spelen?”.
(U kiept de echte koffer leeg, of legt de afbeeldingen van de voorwerpen op de tafel. Nu volgt het
gesprek met de kinderen.)
Wat hoort er wel/niet in de koffer? Wat heb je nodig wanneer je in de warme, felle zon buiten gaat
spelen?
(Uiteindelijk is de koffer alleen gevuld met die voorwerpen die Lieke echt nodig heeft. De koffer of de
plaat van de koffer laten we gevuld staan, tot de volgende les).
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BIJLAGE 2 – HET VERHAAL ‘LIEKE EN MAMADOU’ – GROEP 3/4
In het verhaal staat tussen haakjes beschreven wat de leerkracht op dat moment doet. De
aangegeven platen zijn te vinden in bijlage 11.
Lieke en Mamadou
Deel 1
“Mama zijn wij er al, we zitten nu al heel lang in het vliegtuig!”.
Lieke wordt een beetje ongeduldig, want ze is al heel vroeg opgestaan om op tijd, met haar vader en
moeder, bij het vliegtuig te zijn. Haar koffertje stond al klaar, want die had ze gisteren al ingepakt.
Ze vliegen helemaal naar Afrika, daarom moeten ze lang in het vliegtuig zitten. Lieke wordt er moe
van, het duurt zo lang.
“Nog even, Lieke, wij zijn er bijna”, zegt haar moeder.
Dan hoort ze een stem die zegt dat ze gaan landen. “Hè, hè eindelijk”, ze vond het ook niet meer zo
leuk.
Als ze uit zijn gestapt, moeten ze nog wel op hun koffers wachten, maar dat duurt niet zo lang, want
na een poosje ziet Lieke haar koffertje en mag ze hem pakken. Nu kan haar avontuur in Afrika
beginnen….
Bij het vliegveld staan busjes en één ervan gaat hen naar Mamadou brengen.
Mamadou is een jongetje net zo oud als Lieke, hij woont samen met zijn vader, moeder en broertjes
en zusjes in Mali. Lieke is wel nieuwsgierig: “Hoe zal Mamadou er uit zien? Is hij aardig? Kan ze leuk
met hem gaan spelen?”.
Bij een huisje blijft de bus staan. “We zijn er,” zegt Liekes vader.
Lieke ziet allemaal mensen voor het huisje zitten en dan ziet ze een vreemd jongetje.
“Wie is dat, papa, komt hij ook uit ons land? Hij is wit en de andere mensen zijn allemaal donker, dat
is raar.” (Laat plaat 1 zien).
“Dat is Mamadou, Lieke…”, maar verder kan haar vader niet vertellen, want de deur van de bus gaat
open en Mamadou pakt haar vast, trekt haar koffertje uit haar handen en neemt Lieke mee naar
binnen.
Zodra iedereen binnen is, kwebbelen ze allemaal door elkaar heen.
Lieke was al heel erg moe, maar nu krijgt ze zo veel slaap dat ze bijna op de grond valt. Mamadou ziet
het en pakt haar hand en wijst haar een plekje waar ze mag slapen. Het is geen bed zoals thuis, maar
als Lieke gaat liggen valt ze meteen in slaap.
“Wakker worden Lieke…WAKKER WORDEN…!”
Lieke schrikt en gaat rechtop zitten. Waar is ze? Wie staat daar zo hard te roepen dat ze wakker moet
worden? Nou ze is al wakker hoor! Ze wrijft in haar ogen. Oh ja, nu weet ze het weer: ze is in Afrika,
bij Mamadou. Hij maakt haar wakker. (Laat plaat 2 zien)
“Kom Lieke, we gaan eerst eten en dan kunnen we lekker buiten gaan spelen.”
Het eten is ook anders dan bij haar thuis, maar toch eet ze alles op en haar moeder zegt dat ze een
flinke meid is.
Ze heeft haar eten nog maar net op of Mamadou pakt haar alweer bij haar hand. Hij wil haar al zijn
vriendjes en vriendinnetjes laten zien. Oh ja, dat vindt Lieke leuk. Ze heeft thuis ook vriendjes en
vriendinnetjes waar ze leuk mee kan spelen. “Oef, wat is het warm en wat schijnt de zon fel!”. Lieke
trekt nog snel haar T-shirt uit voordat ze naar buiten rennen.
(Laat plaat 3 zien)
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Als ze met Mamadou buitenkomt komen er allemaal kinderen aangerend, zoveel dat Lieke ze niet
kan tellen. Ze lachen en zingen en Lieke wordt er helemaal vrolijk van. Ze spelen allerlei spelletjes die
zij niet kent, maar ze zijn niet moeilijk. Lieke speelt de hele tijd mee. Ze blijven net zo lang spelen tot
hun maag gaat knorren, omdat het tijd is om te gaan eten. Ze rennen naar huis. Maar als ze thuis zijn
en het eten zien, voelen ze zich niet zo lekker. Ze hebben helemaal geen zin meer in eten. Hun
hoofden zijn warm, maar ook hun armen, benen, buik en rug. Ze zijn niet alleen warm, maar ook
rood, van hun hoofd tot aan hun tenen.
“Ben ik ziek?”, vraagt Mamadou. “Ben ik ziek?”, vraagt Lieke.
“Maar Lieke toch”, zegt haar moeder (vader) “jullie zijn verbrand! Je bent iets vergeten voordat je
buiten in de warme, felle zon ging spelen. Wat had je ook alweer allemaal in je koffertje gepakt?”
(Hier stopt het eerste gedeelte van het verhaal)

Deel 2
Lieke en Mamadou voelen zich nog steeds ziek. Mamadou is in slaap gevallen. Mama (papa) pakt het
koffertje van Lieke.
(Speel nu de rol van moeder (of vader). Laat de koffer (of de papieren versie) zien in de kring en maak
hem open)
“Kijk eens wat je allemaal hebt ingepakt, wat heb je echt nodig, als je in de warme, felle zon buiten
gaat spelen?”.
(U kiept de echte koffer leeg, of legt de afbeeldingen van de voorwerpen op de tafel. Nu volgt het
gesprek met de kinderen.)
Wat hoort er wel/niet in de koffer? Wat heb je nodig wanneer je in de warme, felle zon buiten gaat
spelen?
(Uiteindelijk is de koffer alleen gevuld met die voorwerpen die Lieke echt nodig heeft. De koffer of de
plaat van de koffer laten we gevuld staan, tot de volgende les).
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BIJLAGE 3 – WERKBLAD ‘HET KOFFER TJE’ - GROEP 1/2 EN 3/4
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BIJLAGE 4 – KNIPBLAD ‘WAT ZIT ER IN HET KOFFERTJE?’ – GROEP 1/2
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BIJLAGE 5 – WERKBLAD ‘WAT ZIT ER IN HET KOFFERTJE?’ – GROEP 3/4
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BIJLAGE 6 – WERKBLAD ‘KIJKWIJZER’ – GROEP 5/6 EN 7/8
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BIJLAGE 7 – WERELDKAART – GROEP 5/6 EN 7/8
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BIJLAGE 8 – KNIPBLAD ‘GEZICHTEN’ 3 – GROEP 5/6 EN 7/8

3

Afbeeldingen komen uit ‘Clipart’
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BIJLAGE 9 – WERK- EN KNIPBLAD ‘EIGEN GEZICHT’ – GROEP 5/6 EN 7/8
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BIJLAGE 10 – FOTO ‘AFRIKAANSE ALBINO’ 4 – GROEP 5/6 EN 7/8

Knip deze foto uit. Laat hem eventueel vergroot op het digitale schoolbord zien. Laat hem als laatste
op de wereldkaart plakken.
U kunt ook kiezen voor een andere foto. Zie daarvoor Bijlage 11.

4

Bron: http://www.travelblog.org/Photos/3253874.html
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BIJLAGE 11 – FOTO’S ‘AFRIKAANSE ALBINO’S’ 5 – GROEP 1/2, 3/4, 5/6 EN 7/8
Plaat 1

5

Bron: www.afrikaansealbinos.nl
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Plaat 2
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Plaat 3
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Extra foto’s (1)
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Extra foto’s (2)
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Extra foto’s (3)
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