
DIT WEET JE NU!DIT

  LES 1    A F R I K A A N S E  L A N D S C H A P P E N

In Afrika vind je verschillende landschappen. In het 
noorden ligt de grootste woestijn ter wereld, de Sahara. 

De woestijn is heel droog, maar op sommige plekken in de 
Sahara komt er water naar boven. Zo’n plek noem je een oase. Ten 
zuiden van de Sahara zijn de savannen. Dat zijn grote grasvlaktes 
met hier en daar een groepje bomen. In het midden van Afrika vind 
je tropische regenwouden.
Het grootste deel van Afrika ligt in de tropen. Dat is het gebied dat 
tussen de twee keerkringen ligt. Keerkringen zijn lijnen die over de 
aardbol lopen, net als de evenaar. De evenaar verdeelt de aardbol in 
twee precies gelijke helften: het noordelijk en het zuidelijk halfrond.

  LES 2    L E V E N  I N  A F R I K A

In rijke landen hebben bijna alle mensen voedsel, schoon drinkwater, 
wc’s en goed onderwijs. Veel Afrikanen hebben dat niet: de 
levensstandaard in Afrika is laag. Op het platteland leven veel 
mensen in een stam. Dat is een groep mensen met dezelfde taal en 
gewoonten. In de woestijn wonen nomaden. Zij trekken met hun vee 
van plek naar plek.
De grenzen van veel landen in Afrika zijn bepaald door de 
Europeanen die er vroeger de baas waren. Een land dat door een 
ander land bestuurd wordt, noem je een kolonie. Na de Tweede 
Wereldoorlog wilden de landen zelf de baas zijn. Toen begon de 
periode van dekolonisatie. Dat zorgde voor nieuwe problemen. In 
onze tijd zijn veel landen nog steeds ontwikkelingslanden. Zij krijgen 
geld en hulp van rijke landen.

  LES 3    P R O B L E M E N  E N  K A N S E N

In de meeste Afrikaanse landen is weinig industrie. Door de 
invoerdrempel is het voor Afrikaanse bedrijven lastig om producten te 
verkopen aan rijke landen. Zo beschermt de EU zijn eigen producten. 
Het Westen helpt de Afrikaanse ondernemers met microkredieten. 
Dat is een kleine lening om bijvoorbeeld een naaimachine te kopen. 
Zonne-energie kan een belangrijk exportproduct zijn voor sommige 
Afrikaanse landen. De Afrikanen kunnen ook geld verdienen met 
ecotoerisme. Dat zijn reizen waarbij de natuur beschermd blijft en 
waarmee de plaatselijke bevolking geld verdient. Helaas is er in Afrika 
ook veel corruptie. Mensen die het voor het zeggen hebben, nemen 
geld aan om iets voor een ander te regelen. Andere mensen verkopen 
diamanten voor wapens om oorlog te voeren. Zulke diamanten noem 
je bloeddiamanten.

Bij een oase groeien palmen.

Veel producten worden 

op de markt gekocht.

Toeristen gaan naar wildparken 

om wilde dieren te bekijken.
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