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day) verschenen. Elke sectieleider van de vakgroep aardrijkskunde

Jungle uit de serie Een dollar per dag.

Bij De Geo is de documentaireserie Een dollar per dag (A dollar a

die werkt met De Geo voor de onderbouw (8e editie) of De Geo voor
de bovenbouw (3e editie) heeft twee dvd’s ontvangen met de serie.
Een dollar per dag is een internationale documentaireserie over de
schrijnende armoede in de wereld. In de zes afleveringen van de

serie wordt de armoedeproblematiek in de Derde Wereld levensecht gemaakt aan de hand van persoonlijke verhalen. De films

laten op indringende wijze zien wat het betekent om arm te zijn.
Armoede is volgens de makers van de serie niet uitsluitend een
gebrek aan geld. Armoede is vooral een gebrek aan kansen en



In deze lesbrief maak je kennis met de documentaire Bombay
Zoals in een echte jungle dreigt ook in de sloppenwijken van de

Indiase hoofdstad Mumbai (Bombay) het recht van de sterkste te
gelden. Wie bepaalt welke grond iemand krijgt om te wonen? De

overheid, de particuliere grondeigenaren, de projectontwikkelaars
en de bewoners spelen allemaal een rol in het spel.

Voordat je de dvd gaat bekijken, leer je eerst iets over de plaats van
India in de wereld en over de stad Mumbai.
Foto 1

Twee gezichten van Mumbai

mogelijkheden die noodzakelijk zijn voor een redelijke levens
standaard, voor vrijheid, waardigheid en zelfrespect.

De aflevering Bombay Jungle schetst een beeld van de actuele

situatie in de sloppenwijken van Mumbai. Bulldozers probeerden
begin 2005 een deel van de sloppen weg te ruimen. Het National
Park, dat is omringd door deze sloppenwijken, moest worden

beschermd. Ook moest er ruimte komen voor de bouw van een

aantal flats met moderne appartementen voor de rijke klasse van
de stad, 80.000 gezinnen uit de sloppenwijken zouden ergens
anders moeten gaan wonen.

In deze lesbrief komt de strijd van de sloppenwijkbewoners om

hun woonrechten aan de orde. In het gevecht om schaarse en dure
grond in een overbevolkte stad staan particuliere bouwonder

nemingen en de overheid en bewoners en ondersteunende actiegroepen tegenover elkaar.

Niveau

De lesbrief is gemaakt voor klas 3 van havo/vwo, maar is ook in
hogere leerjaren havo/vwo bruikbaar. Doel is om de leerlingen

bewust te maken van het feit dat in steden als Mumbai dagelijks
miljoenen mensen een keiharde strijd om het bestaan moeten
leveren.

Bij sommige vragen wordt naar het Basisboek verwezen. Hier wordt
de nieuwste (8e) editie van het Basisboek bedoeld. Tussen haakjes

staat het Basisboeknummer uit de 7e editie. Bij verwijzingen naar
de Bosatlas betreft het de 53e druk.

Opdracht 1

Vorm een groepje van vier leerlingen en vraag aan je docent een vel
papier van A3-formaat. Verdeel het vel zoals aangegeven in figuur 2.
a

b
c

d

Elk groepslid schrijft in een eigen vak aan de buitenkant van het

vel in kernwoorden op wat hij/zij weet over India.

Na een paar minuten bespreek je elkaars bevindingen.

In het middenvak noteert een groepslid in één zin wat jullie
groep kenmerkend vindt voor India.

Vergelijk jullie antwoord met dat van andere groepjes.

Figuur 2

De lesbrief kunt u kopiëren voor gebruik in de klas. Voor leerlingen
is de lesbrief ook toegankelijk via www.degeo-online.nl. Op die

manier kunnen de leerlingen de kleurenversie gebruiken. Op het

docentendeel van deze website vindt u ook de antwoorden bij de
opdrachten in deze lesbrief.
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Cartoon 5

Opdracht 2
Lees tekst 3.

De letters BRIC zijn de beginletters van vier landen die de laatste
jaren een snelle economische groei doormaken.
a

b
c
d

Noteer de namen van de landen die beginnen met de letters B

en R in tabel 4.

Gebruik in de atlas Statistiek – De wereld en Statistiek – Europa
om tabel 4 af te maken.

Wat valt je op als je de gegevens van de vier BRIC-landen vergelijkt met die van Nederland?

Wat valt je op als je de vier BRIC-landen met elkaar vergelijkt?

Tekst 3

India is een van de snelgroeiende BRIC-landen. In 2006
bedroeg de economische groei 8,5%, alleen China groeide harder met 10,5%. Het zijn vooral de steden in India die profiteren
van de groei. Op het platteland, waar 60% van de bevolking van
India woont, moeten miljoenen mensen nog rondkomen van
één dollar per dag.

Grafiek 6 Bijdrage van de economische sectoren aan het BBP van India
Percentage van het BBP
50
1980
1990
2001

40

Opdracht 3

Lees in het Basisboek B190 Globalisering (B185).
a

b
c

Wat is globalisering?

Wat is de drijvende kracht achter globalisering?

30

Leg met behulp van het begrip globalisering uit waarom de

BRIC-landen zo’n snelle economische groei doormaken.

20

Opdracht 4

Bekijk cartoon 5.

Wat wil de tekenaar van deze cartoon duidelijk maken?

10

Opdracht 5

Bekijk grafiek 6.
a

b

0

Wat is de titel van deze grafiek.

Welke conclusie kun je trekken uit deze grafiek?

landbouw

industrie

diensten

Tabel 4 Kerncijfers BRIC-landen en Nederland
B

R

India

China

Nederland

BBP/hoofd, in euro
geboorteoverschot
zuigelingensterfte
% beroepsbevolking landbouw
personenauto’s per
1000 inwoners
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Tabel 7
Aantal steden

1955

1965

1975

1985

1995

2005

2015

> 5 miljoen inwoners
Noord-Amerika
Latijns-Amerika
Europa
Azië
Afrika
Australië

Opdracht 6

Lees in het Basisboek B184 Het percentage stedelingen (B174).

Gebruik de internetlink http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/
world/06/urbanisation/html/urbanisation.stm.

a

b
c

Gaat de bovengenoemde site over de urbanisatiegraad of het

urbanisatietempo? Licht je antwoord toe.

Verschuif het balkje onder aan de interactieve kaart. Lees de
gegevens af en vul tabel 7 in.
Wat is je conclusie?

Opdracht 7

Bekijk de internetlink van opdracht 6 nog eens.
a

b
c

d

Welke stad telt in 1955 de meeste inwoners?
Hoeveel inwoners telt die stad in 2015?

Hoe hoog was de mondiale urbanisatiegraad in 1955?
En in 2015?

Opdracht 8

Bekijk in de atlas figuur 202G.
a

b
c
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Opdracht 11
Lees tekst 8.

Bekijk foto 1 en foto 9.

Leg uit waarom Mumbai een stad met twee gezichten wordt
genoemd.
Tekst 8

Mumbai
De stad Mumbai is het industriële, financiële en culturele centrum van India en wereldwijd bekend door zijn filmproducties.
Niet voor niets zijn de namen van Hollywood en Bombay (de
oude naam van Mumbai) samengevoegd tot Bollywood.
Bollywood is meer dan een filmgenre, het is een hele filmindus
trie. Hier worden de meeste films ter wereld geproduceerd.
Op foto 9 is de aankondiging van de zoveelste Bollywood
productie in Mumbai te zien.
Door de hogere levensstandaard in Mumbai werkt de stad als
een magneet op bewoners van het platteland. Uit heel India
trekken mensen naar Mumbai omdat ze hopen daar een beter
bestaan te kunnen opbouwen. De stad is daardoor een smeltkroes van verschillende Indiase culturen geworden.
Zoals in veel derdewereldsteden komen de meeste van deze
nieuwkomers in sloppenwijken terecht, wijken zonder eigendomsrecht, met slechte huisvesting en zonder voorzieningen
zoals schoon drinkwater. Volgens hulporganisaties leven 7 miljoen van de 12 miljoen inwoners van Mumbai in sloppenwijken.
De bekendste sloppenwijk is Dharavi, met zo’n 1 miljoen inwoners een van de grootste sloppenwijken van Azië.

Welke twee zaken worden in deze figuur met elkaar in verband

gebracht?

Beschrijf het verband.

Foto 9

Billboard van een Bollywoodfilm

Welke waarden met betrekking tot deze twee zaken worden
voor India aangegeven?

Opdracht 9

Bekijk in de atlas kaart 145A.
a

b

Noem drie opvallende kenmerken van de bevolkingsspreiding

in India?

Welke vijf steden in India hebben meer dan 5 miljoen inwoners?

Opdracht 10

Bekijk in de atlas kaart 145E.
a

Welke twee steden in India hebben het hoogste inwonertal?

c

Is de volgende stelling juist of onjuist?

b

Leid uit de kaart een opvallend verschil tussen beide steden af.
Het aandeel sloppenwijkbevolking van de totale bevolking in

miljoenensteden in India wordt van noord naar zuid steeds
groter.
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Opdracht 12

Kaart 11 Plattegrond Mumbai

Bekijk in de atlas kaart 145G.
a

b
c
d

Bereken met behulp van de kaart de afstand van noord naar

zuid in Greater Mumbai.

Bereken met behulp van de kaart de afstand van west naar oost
in Greater Mumbai.

Hoe hoog is het percentage sloppenwijkbevolking in Greater
Mumbai?

In welk deel van de stad is het percentage sloppenwijkbevolking van de totale bevolking het hoogst?

Opdracht 13
Lees tekst 10.
a

b

Welke twee Europese landen hebben in het verleden een

belangrijke rol gespeeld in Mumbai?

Waarom heeft men de naam van de stad veranderd van
Bombay in Mumbai?

Kaart 12 Plattegrond Dharavi

Tekst 10

Bombay wordt al sinds 1995 Mumbai genoemd. Er wordt wel
gezegd dat die naam indertijd is gewijzigd omdat Bombay de
Britse verbastering zou zijn van het Portugese Bom Bahia, dat
‘goede baai’ betekent. Volgens diverse plaatsnaamdeskundigen
klopt dit niet. Zij zeggen dat de stad haar naam dankt aan een
grote tempel gewijd aan de godin Mumba-devi, een plaatselijke
variant van de Indiase Parvati. Deze naam is in de 16e eeuw in
Europa bekend geworden via de Portugezen, die hem schreven
als Mombayn of, vaker, als Bombaym, Bombaim of Bombay.

Opdracht 14

Bekijk kaart 11 en 12.

Gebruik de internetlink http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/
world/06/dharavi_slum/html/dharavi_slum_intro.stm.

Opdracht 15

b

netlink kun je een bezoek brengen aan diverse sloppenwijken in de

a

Kleur in kaart 11 de Dharavi-sloppenwijk met rood in.

c

Met welke factor is het aantal inwoners van Mumbai tussen

Wat valt je op aan de infrastructuur in Mumbai?
1990 en 2005 gegroeid?

Lees op de site van de bovenstaande internetlink de introductie.
d

Noem twee redenen die verklaren waarom Dharavi een ‘aan-

trekkelijke’ wijk is om te wonen.

Lees de informatie over minstens drie van de zes inwoners van
Dharavi.
e
f

Geef hun woonplaats met een kruisje aan op kaart 12.

Wat kun je naar aanleiding van hun verhalen vertellen over:

•

de gemiddelde inkomsten

•

het soort werk dat ze doen

•
•

Gebruik de internetlink http://theplaceswelive.com. Via deze interwereld.

Lees en bekijk de intro.

Klik na het lezen van de intro door naar Dharavi in Mumbai. Bekijk
de fotoreportage over Dharavi. (Zet het geluid aan!)

Klik linksboven op de vier portretten en bekijk de woonsituaties
van de vier sloppenwijkbewoners.

‘Hyperstad’, ‘Island City’, ‘mateloze stad’ en ‘Slumbay’ zijn bijnamen
van Mumbai. Wat zeggen deze bijnamen over het karakter van
Mumbai?

de voorzieningen in de wijk
hun opleidingsniveau en dat van hun kinderen.
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Opdracht 16
Lees tekst 13.

Bekijk fotocollage 14.

Combineer de foto’s met de problemen 1 t/m 6 uit tekst 13.
Fotocollage 14

l e sb r i e f
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Tekst 13

De megasteden in de wereld kunnen de groei van het aantal
inwoners niet bijbenen. Dit leidt tot de volgende problemen:
1

De armoede en de werkloosheid nemen sterk toe. Veel mensen proberen met straathandel hun bestaan te verdienen.

2

Door een gebrek aan stadsplanning in met name de buitenwijken ontstaan ruimtelijke problemen, zoals op het gebied
van transport. De infrastructuur is onvoldoende voor het
verkeersaanbod. Rioleringstelsels en afvalwaterzuivering
ontbreken.

3

De druk op de huizenmarkt en op de beschikbare hoeveelheid grond is erg hoog. Het is onmogelijk om voor de enorme toestroom van migranten genoeg huizen te bouwen.
Er ontstaan uitgestrekte sloppenwijken.

4

Er doen zich ernstige milieuproblemen voor, zoals luchtvervuiling en watervervuiling. Daarnaast is er een enorm
tekort aan schoon drinkwater.

5

Vaak wil de nationale overheid zich bemoeien met de economische activiteiten in een megastad. Zo blijft de stad
afhankelijk van de regering.

6

Het gebrek aan banen, goede woningen en goede gezondheidszorg leidt tot ontevredenheid bij de arme bevolking.
Dit kan leiden tot fundamentalisme.
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Opdracht 17

Fotocollage 16

Bekijk kaart 15.
a

b

Waarom is de luchtverontreiniging in het oosten van Mumbai

in de zomer ernstiger dan in het westen van Mumbai?

Leg uit dat het in de wintermaanden precies andersom is.
Gebruik hierbij eventueel de Grote Bosatlas.

Kaart 15 Luchtverontreiniging in Mumbai

Opdracht 18

Bekijk fotocollage 16.
a

b

Op de drie foto’s zie je verschillende onderkomens. In welke

woningen wonen de eerst gekomen migranten, denk je?

En in welke woningen de laatst aangekomen migranten?

Bekijk foto 17.
c

Waaruit bestaat de keukeninventaris van deze vrouw?

d

Waarom wordt in een sloppenwijk niets als afval beschouwd?

Bekijk foto 18.
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Foto 17
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Opdracht 21

Bekijk deel 1 van de film Bombay Jungle nog eens.

a

b

Waarom moeten 80.000 gezinnen verhuizen?
Welke positie neemt architect Das in?

Opdracht 22

Bekijk deel 2 van de film Bombay Jungle nog eens.

a

Welke drie partijen zijn bij het herhuisvestingsproject

b

Hoe wordt de herhuisvesting gefinancierd?

betrokken?

Opdracht 23
Bekijk foto 19.

Bekijk deel 3 van de film Bombay Jungle nog eens.
Beschrijf het dagelijkse leven in de sloppenwijk.
Foto 18

Foto 19

Opdracht 24

Bekijk deel 4 van de film Bombay Jungle nog eens.

Opdracht 19

a

Wat vind je van de plek waar de nieuwe huizen worden neer

Bombay Jungle.

b

Wat vind je van de huizen zelf?

Bekijk de vier delen (van elk 5 minuten) van de documentaire
Vertel in één zin waar elk deel van de documentaire over gaat.

Opdracht 20

Bekijk kaart 11 nog eens.

Opdracht 25
a

De sloppenwijk Dharavi lag eerst aan de noordkant van Mumbai.

Intussen is de relatieve ligging veranderd. Het stadsbestuur wil de
sloppenwijk opheffen en de bevolking huisvesten in hoogbouw,

door sommigen ook wel ‘verticale sloppenwijken’ genoemd. Aan de
overkant van de Mahim Creek ligt het prestigieuze kantorencomplex Bandra-Kurla.

Welke geografische en economische motieven zullen project

gezet?

De woontorens die worden gebouwd voor de rijke mensen tel-

len 35 verdiepingen met twee appartementen per verdieping

en een bewoningsdichtheid van 3,5 persoon per appartement.
b

c

Bereken het aantal inwoners.

Maak eenzelfde berekening voor het herhuisvestingsproject
van de Nivara-vereniging, aangenomen dat er zes etages
gebruikt worden voor bewoning.

Welke conclusies kun je uit de berekeningen trekken?

ontwikkelaars en het stadsbestuur gebruiken om Dharavi te
‘ontwikkelen’?
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Opdracht 26

Lees in het Basisboek B11 Waarderen (B5).

Vorm daarna een groepje van vier personen
a

b
c

Vul met je groepje het stappenplan in schema 20 in.

Formuleer met je groepje een mening over het probleem in

Dharavi.

Vergelijk jullie mening met die van andere groepjes en discussieer over de verschillen.

Schema 20 Stappenplan
Stap 1: Wat is het probleem?

Stap 2: Wie zijn bij het probleem betrokken?

Stap 3: Wat is de mening van de betrokkenen over het probleem?

Stap 4: Wat is jullie eigen mening over het probleem?
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