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de woestijn

Een enorme vlakte van zand en rotsen waar bijna geen neerslag valt en waar
dus nauwelijks iets groeit.
de oase

Een plek in de woestijn waar water is en waar planten en bomen groeien.
de savanne

Een grasvlakte met hier en daar groepjes bomen.
de evenaar

Een denkbeeldige lijn die over het midden van de aarde loopt. De evenaar verdeelt de aarde in het
noordelijk halfrond en het zuidelijk halfrond.
de keerkring

Een denkbeeldige lijn die om de aarde loopt. Er zijn twee keerkringen. De ene keerkring loopt ten
noorden van de evenaar, de andere ten zuiden van de evenaar.
de tropen

Het gebied tussen de keerkringen. Het is er altijd warm. Bijna heel Afrika ligt in de tropen.
de levensstandaard

De mate van welvaart van een groep mensen. Iemand met een lage levensstandaard is arm en heeft
weinig geld voor voedsel, kleding, wonen en zorg.
de stam

Een groep mensen die bij elkaar horen. Ze hebben dezelfde taal en gewoonten en ze leven zoals hun
stam dat al eeuwen doet.
de nomade

Iemand die met zijn stam van plek naar plek trekt. Hij heeft geen vaste woonplaats.
de kolonie

Een land dat door een ander land wordt bestuurd.
de dekolonisatie

Bij dekolonisatie wordt een kolonie weer zelfstandig.
het ontwikkelingsland

Een arm land dat hulp krijgt van rijke landen om de armoede te bestrijden.
de corruptie

de invoerdrempel

Manier om de export van het ene land naar het andere land moeilijker te maken. Bedrijven moeten
bijvoorbeeld extra belasting betalen of hun producten moeten aan heel strenge eisen voldoen.
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Een ander woord voor ‘omkoping’. Mensen die het voor het zeggen hebben, nemen stiekem geld
aan om in ruil daarvoor iets voor iemand anders te regelen.
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de bloeddiamant

Diamant waarmee wapens gekocht worden.
het microkrediet

Een kleine lening waarmee mensen in ontwikkelingslanden een eigen bedrijfje kunnen beginnen.
de zonne-energie

Stroom die wordt opgewekt door zonnestralen.
het ecotoerisme

Toerisme in natuurgebieden waarbij de natuur behouden blijft en waarvan de plaatselijke bevolking
kan profiteren.

© Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg

2

