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Opdracht 1
A. Kaart 1, invullen topografie.
B. Kaart 1, invullen breedtegraden.
opdracht 2
A. Er zijn verschillende hoofdsteden: Pretoria (regering), Kaapstad (parlement),
Bloemfontein (rechtsspraak).
B. Lesotho met als hoofdstad Maseru.
Opdracht 3
A. Cultuur = alle aangeleerde kenmerken van een groep mensen.
B. Vier cultuurelementen met voorbeelden voor Nederland:
Taal = Nederlands.
Godsdienst = Christendom, veel mensen hebben ook geen godsdienst.
Kleding = moderne kleding, eigenlijk mag alles.
Sport = voetbal, schaatsen.
Gewoonten rondom trouwen = in Nederland wordt op late leeftijd getrouwd.
Vaak wonen mensen eerst samen voor ze gaan trouwen.
C. Nederland ligt in de Westerse Wereld.
D. Afrika ten zuiden van de Sahara (zwart Afrika) en de Islamitische Wereld.
E. Islamitische wereld op basis van godsdienst (Islam) en taal (Arabisch) en Afrika
ten zuiden van de Sahara op basis van etnische afkomst van de bevolking.
F. Nee, ze hebben verschillende talen en godsdiensten.
G. Vier cultuurelementen met voorbeelden voor zuidelijk Afrika:
Taal = Engels, Frans, Portugees, Swahili.
Godsdienst = Natuurgodsdiensten, Christendom.
Kleding = lange gewaden, felle kleuren.
Sport = voetbal.
Gewoonten rondom trouwen = meisjes trouwen al op jonge leeftijd. Mannen
trouwens soms met meer vrouwen.
Opdracht 4
A. Godsdiensten: natuurgodsdiensten, Christendom (voornamelijk protestants) en
Islam. Officiële talen: Frans, Engels, Portugees, Swahili, Arabisch.
B. Van de landen die er eerst de baas waren, Europese landen. Het Verenigd
Koninkrijk, Frankrijk, Portugal.
C. Tabel:
Land
Officiële taal
Taalfamilie
Angola
Portugees
Niger Kongo B
Namibie
Engels / Afrikaans (overige talen)
Khoi San / Niger Kongo B
Zuid-Afrika
Engels / Afrikaans (overige talen)
Khoi San / Niger Kongo B
Rwanda
Frans
Niger Kongo B / Nilo Saharaans
D. De meeste mensen in zuidelijk Afrika spreken de officiële landstaal, bijvoorbeeld
Frans. Maar ze spreken ook de taal van hun familie/stam, dat is dan een
Afrikaanse taal.
E. Nee, daarvoor hebben ze teveel verschillende kenmerken.
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Opdracht 5
A. Kaart 1, invullen conflicten met behulp van zelfgekozen symbool. Hoe langer het
conflict duurt of heeft geduurd, hoe groter het symbool.
Opdracht 6
A. Naar een buurland, Burundi, Uganda, Tanzania en naar de Democratische
Republiek Kongo.
B. Etnisch geweld = geweld tussen twee groepen mensen. De twee groepen willen
allebei de macht en willen niet samenwerken, omdat ze de ander minderwaardig
vinden of omdat de andere groep al te lang de macht heeft gehad.
C. Ze zijn hun familie kwijtgeraakt en mishandeld en verminkt. Maar daarnaast
hebben ze, door de verminking, ook minder kans op een baan en om zichzelf of
een gezin te kunnen onderhouden.
Opdracht 7
A. In Kenia leven groepen mensen met een verschillende achtergrond.
B. Economische reden: als er oorlog in een land is, kunnen mensen minder
verdienen. Het land wordt dan armer. Vooral het toerisme lijdt dan verlies, want
er zullen minder westerse toeristen komen. Politieke reden: instabiliteit leidt tot
meer onrust en meer conflicten. Met rust kunnen ze het land weer opbouwen en
de macht eerlijk verdelen.
Opdracht 8
A. Vanwege de politieke instabiliteit, honger en armoede.
B. Zuid-Afrika
Opdracht 9
Democratie, de Zimbabwaanse economie, rechtsspraak,landbouw, persvrijheid.
Opdracht 10
Werken in het toerisme, industrie, mijnbouw (bijvoorbeeld goud- en diamantwinning).
Opdracht 11
A. Migranten uit verschillende landen: Mozambique, Zimbabwe, Kenia, Somalië.
B. Niet allemaal, Zimbabwe en Mozambique wel.
C. Oorlog, armoede, hongersnood.
D. Zambia, Malawi, Rwanda.
E. Ze komen vanwege oorlog, armoede, droogte en hongersnoden.
Opdracht 12
Het gaat economisch slechter in Zuid-Afrika, er zijn minder banen en de
voedselprijzen stijgen.
Opdracht 13
A. De immigranten komen uit Somalië.
B. Omdat ze zijn weggejaagd door de Zuid-Afrikaanse bevolking. Zij hebben ook de
winkels en woningen ingepikt. Als ze terugkomen, dan worden ze bedreigd en
mishandeld.
C. De regering wil rust en stabiliteit. Dit is slechte reclame voor Zuid-Afrika (WK
voetbal 2010!) en het is ook niet goed voor de economie.
D. De politie is op de hand van de Zuid-Afrikanen. Zij willen ook geen immigranten.
Daarnaast zijn ze corrupt. Ze hebben samengewerkt met de Zuid-Afrikanen om de
immigranten weg te pesten en te bedreigen.
E. Ja, dit komt vaak voor. De politie is corrupt, ze verdienen niet veel en proberen zo
hun inkomen aan te vullen. Dit komt doordat het politieke systeem niet goed
werkt.
F. De huidige stand van zaken wisselt. Kijk op nosjournaal.nl.
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