
Een huis is voor iedereen heel belangrijk. Het is meer dan alleen maar 4 muren en een dak. 
Het heeft invloed op je hele leven. 

Anjona is 10 jaar oud en woont in Nepal. 
Samen met haar ouders, haar zusje van 
8 en haar oma woont ze in een krot.

thuis
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wat betekent 'thuis'

hier
woon ik

Waar denk je aan bij het woord thuis? Schrijf de woorden in de vakjes.

 OPDRACHT 1   WOORDWEB

Anjona



 OPDRACHT 2   KIJK EN VERTEL

Bekijk de foto’s van Anjona uit Nepal en beantwoord de volgende vragen.
A Noem 3 dingen in en om het huis die anders zijn dan bij jou thuis.
 1
 2
 3
B Als je in het huis van Anjona woont, hoe doe je dan de volgende dingen:
 Hoe slaap je?
 
 Waar eet je en waar wordt er gekookt?
 
 Hoe was je je?
 
 Hoe speel je hier en waarmee?

C Wat is er fijn/goed aan dit huis?

D Wat is er juist niet goed als je hier woont?

school - drinkwater - bouwen - deur - werk - thuis - 
krot - leven - onveilig - dak - ongezond - ziek - arm

Niet iedereen op de wereld heeft een veilig  . 
Van de 7 miljard mensen op de wereld wonen 1,6 miljard mensen in een              of hebben geen huis. 
Zo’n slecht huis in een sloppenwijk is                        en                         . 
De               kan niet op slot en het               lekt.
De huizen hebben meestal geen schoon                             of een goede wc.
Kinderen die in een krot wonen zijn vaak               en kunnen daardoor niet naar               . 
Voor hun ouders is het lastig om               te vinden.
Daarom zijn mensen die in een krot wonen vaak               .
Habitat helpt mensen om een huis te               .
Met een goed huis krijgen mensen een beter               . 

 OPDRACHT 3  ZET DE WOORDEN OP DE GOEDE PL AATS 5,4 miljard 1,6 miljard


