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de moesson

De regentijd in de tropen. In een periode van drie maanden valt er tijdens de
moesson evenveel regen als in Nederland in een heel jaar.
de steppe

Uitgestrekte vlakte waar alleen gras groeit.
de sneeuwgrens

De sneeuwgrens is de hoogte waarop het hele jaar door sneeuw ligt. In de Himalaya ligt de
sneeuwgrens op ongeveer 5000 meter hoogte.
het Midden-Oosten

Een deel van West-Azië en Noord-Afrika. Omdat het Midden-Oosten dicht bij Europa ligt, noemen
we dit gebied ook wel het Nabije Oosten.
het zwarte goud

Het zwarte goud is olie. We noemen dit zo, omdat je met olie veel geld kunt verdienen. Net als met
goud.
het Verre Oosten

Een andere naam voor Oost-Azië en Zuidoost-Azië.
de overbevolking

Als een gebied overbevolkt is, wonen er te veel mensen. Daardoor ontstaat er een tekort aan
voedsel, werk of huizen.
de rijstbouw

Het verbouwen van rijst.
de sawa

Akker die onder water staat. Om het water tegen te houden liggen er lage lemen muurtjes om de
rijstvelden.
het hindoeïsme

Godsdienst die in India is ontstaan. De aanhangers van het hindoeïsme (hindoes) geloven dat je na je
dood opnieuw geboren wordt. Het hindoeïsme kent duizenden goden.
het boeddhisme

Godsdienst die in het Verre Oosten is ontstaan. Boeddhisten geloven dat je na je dood opnieuw
geboren wordt. Ze hopen dat ze door veel te bidden en goed te leven een einde kunnen maken aan
die telkens terugkerende wedergeboorte. Als dat lukt, zijn ze ‘verlicht’. Ze hoeven dan niet meer te
lijden.
de islam
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Godsdienst die in het Midden-Oosten ontstaan is. De aanhangers van de islam heten moslims.
Zij geloven in één god: Allah. De profeet Mohammed is de boodschapper van Allah. Net als het
christendom heeft de islam een heilig boek: de Koran.
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de outback

De outback (je zegt: outbek) is het enorme binnenland van Australië. In de outback wonen heel
weinig mensen.
de bush

De bush (je zegt: boesj) is een ander woord voor het regenwoud van Australië.
het koraalrif

Een koraalrif is een soort heuvellandschap van kalk onder water. Een rif is in miljoenen jaren
opgebouwd door koralen. Dat zijn heel kleine diertjes die in grote groepen bij elkaar leven.
Koraalriffen vind je in schoon en warm zeewater van minstens 20 graden. Het water mag niet dieper
dan zo’n 90 meter zijn. In en rond het koraalrif leven veel vissen en andere zeedieren.
de Aboriginal

Oorspronkelijke bewoner van Australië.
de Maori

Oorspronkelijke bewoner van Nieuw-Zeeland.
de Papoea

Oorspronkelijke bewoner van Nieuw-Guinea.
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