Welkom in
Burkina Faso!
Praktisch lespakket voor de basisschool

Voor groep 3 t/m 8
Een ‘vet’ werkboek, inspirerende sponsoractiviteiten
én een praktische handleiding die de leerkracht werk
uit handen neemt. Dat is in het kort de inhoud van
dit lespakket. Welkom in Burkina Faso!

www.sahelp.nl

Hoe laat je kinderen op een leuke manier kennismaken met de leefwereld van hun
In dit boekje leggen we uit hoe het project in elkaar zit. En op onze website
www.sahelp.nl > scholenproject zijn alle benodigde documenten te vinden. Daarmee heb je een compleet pakket in handen, dat jullie school een onvergetelijk project
gaat bezorgen.

Afrikaanse leeftijdgenoten?
Hoe koppel je aan die lessen een sponsoractiviteit waarmee de kinderen hun
betrokkenheid kunnen omzetten in actie?

Bovendien komen we graag een keer langs om alles toe te lichten. Het doel van Sahelp
is immers tweeledig: geld inzamelen én Burkina Faso wat dichter bij Nederland brengen.
We weten uit ervaring: dat doet dit pakket als geen ander!

En hoe kun je dat als leerkracht allemaal vrij eenvoudig organiseren, zonder dat
het je al te veel tijd kost?

Namens Sahelp,

Het zijn vragen die we vaak kregen bij Sahelp. Daar zijn we dus mee aan de slag
gegaan. We hebben een lespakket ontwikkeld dat bestaat uit: 1 een werkboek,
2 sponsoractiviteiten en 3 de benodigde documenten (online).
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van verschil 1

Marieke Peters
M 06 - 57 39 53 78
E info@rozebriloss.nl
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Irene Lequin
M 06 - 11 10 46 35
E irene.lequin@hotmail.com

Een wereld van verschil
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Het werkboek geeft de kinderen een goed beeld van het
leven in Burkina Faso, maar video maakt het natuurlijk
nóg concreter. Op de bijgevoegde dvd vindt u daarom
een leuke introductiefilm (4:30 minuten), die u bij de
start van het project kunt laten zien.
De beelden zijn beschikbaar
gesteld door Dtv.

Uploaden
kunstwerkjes
(Sla de kunstwerkjes op in het jpg-formaat.)

Dit werkboek is van:
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Ga naar http://www.scholenproject.sahelp.nl/upload.
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Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord (per klas/school).
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Vul het korte formulier in (naam leerling, klas, beschrijving).
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Voeg de afbeelding toe aan het formulier via de ‘Browse’-knop.
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Klik op ‘Opslaan’.
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En ga terug naar stap 3 voor de volgende leerling.

U kunt de ingevulde gegevens altijd aanpassen en/of verwijderen.
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ANTWOORDEN:

7-b: De fruitsoorten
zijn van boven naar
beneden: banaan, mango
en granaatappel.
9: De ‘Big F ive’ zijn 5
grote Afrikaanse
diersoorten: de buffel,
luipaard, de neushoorn de leeuw, de
en de olifant. Dit zijn
niet de vijf grootste
diersoorten, maar de
vijf diersoorten die voor
jagers het
moeilijkst te schieten
zijn.

12-a: In de hutjes wordt
eten bewaard.
12-b: De hutjes staan
dieren er niet makkelijkop pootjes zodat
12-c: De hutjes staan bij kunnen.
vóór de boom zodat
ze in de schaduw staan
(dat is beter voor
het eten).

14-b: In Burkina Faso
hebben ze géén
zomer en winter. Landen
die op of rond de
evenaar liggen, hebben
geen echte seizoenen
(wel vaak droge en natte
14-c: Nee, rond de evenaarperiodes).
duren de dagen
allemaal ongeveer even
lang.

15: Mensen in Burkina
gemiddeld 51 jaar. In Faso worden
Nederland is dat
ongeveer 80 jaar.

19-a: Hoe diep een waterput
is, hangt af van
hoe diep het grondwater
zit. Soms is dat
maar een paar meter,
soms wel 200 meter.
19b. Het karretje wordt
vervoeren van jerrycans gebruikt voor het
met water.
21-a: In de bult van
een
21-b: Het verschil tussendromedaris zit vet.
een dromedaris en
een kameel is dat een
heeft en een kameel dromedaris één bult
twee.
21-c: Een dromedaris
kan in 10 minuten 100
liter water drinken.
23: In Burkina Faso
leren de kinderen Frans,
omdat het land lang
bij
(het was een kolonie Frankrijk hoorde
van Frankrijk).

85:90 51/50/80

1 ddni.6-tekkapsel eitcudortnI
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Werkboek
Tekenen, lezen, kijken, ontwerpen,
quizzen… Het werkboek brengt Burkina
Faso tot leven! De leerlingen krijgen 25
laagdrempelige opdrachten en leren zo
de dagelijkse leefwereld van hun Afrikaanse leeftijdgenoten kennen.

Een wereld
van verschil

Speelgoed

OP EEN RIJ

Kinderen in Afrik
a hebben niet
veel speelgoed,
maar ze vermaken
zich prima! Op
het schoolplein
spelen ze tikkertje
en voetbal, en
de jongens wors
telen
Ook wordt er gedan met elkaar.
st en maken
ze van restmateri
aal hun eigen
speelgoed.

Aantal pagina’s:
32
Aantal hoofdstukken: 11
Aantal opdrachten:
25
Lesuren:		± 6 x 0,5 uur
Antwoorden:		Online beschikbaar 		
voor de leerkracht:
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Wat zou jij in je vrije tijd doen wanneer je geen speelgoed,
telefoon en computer zou hebben?

www.sahelp.nl > scholenproject > downloads
5

Het thema is: ‘Een wereld van verschil’. Veel
van de opdrachten dagen de leerlingen namelijk uit om de vergelijking met hun eigen
leven te maken. Maar overeenkomsten zijn
er natuurlijk ook.
Doe-boek
Het werkboek telt 11 korte
hoofdstukken: van ‘Speelgoed’ en ‘Beestenboel’ tot
‘Water’ en ‘Vervoer’. Lezen is
nauwelijks nodig: het verhaal
wordt verteld aan de hand
van 25 opdrachten. Een echt
doeboek dus. De meeste opdrachten kunnen gewoon in
de klas worden gedaan; enkele opdrachten zijn bedoeld
als (leuk) ‘huiswerk’.

Afrika-telefoon Neem twee lege blikken en bevestig aan elk blik het
einde van een lang stuk touw. Maak daarna je eigen omslagplaatje
(etiket) voor het blik. Het bellen kan beginnen!
Deze telefoon kun je ook met de veiling verkopen. Kijk hiervoor achter in dit werkboek.

Dit werkboek is van:

Sponsoractiviteit
Aan het einde van het werkboek krijgen de kinderen de opdracht om hun eigen Afrikaanse masker te maken en te veilen. Dit is een van de drie sponsoractiviteiten. Uiteraard kan
deze activiteit ook vervangen worden door een van de andere sponsoractiviteiten: de
trommelmarathon of de sponsorloop. Zie hiervoor de volgende pagina’s.
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Weet jij hoeveel water je gebruikt als je 2 minuten doucht?
Tip: neem een douche in de badkuip en doe de stop erin.
Schep daarna met een maatbeker het water eruit.
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Als jij in Afrika zou wonen,
wat voor kapsel zou
je dan willen?
Maak hierboven een
zelfportret met een Afrikaa
Kies bijvoorbeeld een
ns kapsel.
van de kapsels van de
plaatjes en gebruik een
spiegeltje of telefoon
om naar jezelf te kijken.
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Hoe vaak per jaar ga jij naar de kapper?
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Maak een etiket voor het waterflesje
van het meisje op de grote foto.

B

Deze vrouw heeft een mooi karretje.

Waarvoor gebruikt ze het?

Mariam
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Aicha

Nadege

Bintou

Stephan y

Aída
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Sponsoractiviteit
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Trommelmarathon

Voorbereidingstijd schoolcoördinator:
Voorbereidingstijd in de klas:
Trommelmarathon:
Afronden project en sponsoring:

Het draaiboek en alle documenten zijn te vinden op:
www.sahelp.nl > scholenproject > downloads

Trommelen, zingen en dansen: met de trommelmarathon bezorg je de leerlingen een fantastische dag! En ondertussen brengen ze een mooi bedrag bij
elkaar voor Burkina Faso.

Hoe gaat het sponsoren in zijn werk?
De leerlingen vragen familie en vrienden (die natuurlijk komen kijken) om sponsoring. De doordouwers
vragen om een bedrag per minuut, de andere leerlingen om een vast bedrag. Op de website vind je de
benodigde documenten.

Hoe werkt het?
De trommelmarathon wordt begeleid door een ervaren begeleider. Hij kent Burkina Faso
goed en organiseert deze trommelmarathon vaak. De kinderen worden verdeeld in drie
groepen:

Hoe verloopt de organisatie?
De trommelmarathon wordt volledig verzorgd door een begeleider die nauw samenwerkt met Sahelp.
Hij regelt ook de instrumenten en de aankleding van de school. Als leerkracht fungeer je op de dag zelf
vooral als aanspreekpunt.

1. Kinderen die zo lang mogelijk doortrommelen (de doordouwers). Dit kunnen
bijvoorbeeld uit elke klas vier kinderen zijn. Zij geven de ‘hartslag’ aan.
2. Kinderen die met hun eigen klas meetrommelen op de hartslag en er een muzikaal
spektakel van maken. Elke klas kan bijvoorbeeld een halfuur meetrommelen.
3. Kinderen die op het ritme van de hartslag een zang- of dansact doen.
Introductie lespakket-6.indd 1

6

± 4 uur
± 3 uur
Dagdeel
± 0,5 uur

Voor de voorbereidingen hebben we een draaiboek gemaakt. Samen met alle benodigde documenten
(zoals een planning, een brief voor de kinderen en een persbericht) is dit terug te vinden op de website.
Let op: in verband met de voorbereiding moet deze activiteit ruim van tevoren aangevraagd worden.
08/05/15 8
09:58
5:90 51/50/80

Zijn er toch nog vragen? Dan kun je contact opnemen met Marieke Peters of Irene Lequin van Sahelp.
1 ddHun
ni.6-tekkapsel eitcudortnI
contactgegevens vind je op pagina 3. Zij zijn het vaste aanspreekpunt voor de scholenacties.
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Sponsoractiviteit
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Sponsorloop
De sponsorloop is een vertrouwd concept, dat ook nog eens makkelijk uit te voeren is.
Ideaal wanneer tijd schaars is en je met de activiteit toch een mooi bedrag bij elkaar
wilt krijgen.
Hoe werkt het?
Sponsorlopen zijn er natuurlijk in allerlei soorten en maten. Wij hebben gekozen voor
een loop die eenvoudig op een sportveld uit te voeren is. In principe is er bij deze activiteit geen extra begeleiding nodig.

Introductie lespakket-6.indd 1
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OP EEN RIJ

Hoe gaat het sponsoren?
De leerlingen lopen rondjes en worden ook per rondje gesponsord. Eventueel is hier ook
nog een wedstrijdelement aan toe te voegen. Het draaiboek en alle benodigde documenten zijn te vinden op onze website.

Voorbereidingstijd schoolcoördinator:
Voorbereidingstijd in de klas:
Sponsorloop:
Afronden project en sponsoring:

Afrikaanse muziek
Wil je de sponsorloop omlijsten met Afrikaanse muziek? Vraag dan de cd aan bij
Irene Lequin of Marieke Peters van Sahelp. Hun contactgegevens vind je op pagina 3.
Ook voor andere vragen kun je bij hen terecht.

Het draaiboek en alle documenten zijn te vinden op:
08/05/15 8
09:58
5:90 51/50/80

± 4 uur
± 1 uur
Dagdeel
± 0,5 uur

www.sahelp.nl > scholenproject > downloads

1 ddni.6-tekkapsel eitcudortnI
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De leerlingen sluiten het werkboek af met
het maken van hun eigen masker. Daarna
kunnen ze het masker veilen en met de
opbrengst hun leeftijdgenoten in Burkina
Faso steunen.

Maskers knutselen:
Maskers fotograferen en uploaden:
Afronden project en veiling:

± 2 uur
± 1 uur
± 0,5 uur

Het draaiboek en alle documenten zijn te vinden op:
www.sahelp.nl > scholenproject > downloads

Hoe werkt het?
In het werkboek staan enkele paginagrote
maskers. De leerlingen kunnen deze uitknippen en versieren zoals ze zelf willen. Daarna
kunnen ze een foto van hun favoriete masker uploaden naar onze speciale veilingsite.
Hoe gaat het veilen?
Als de maskers online staan, kunnen de
leerlingen hun eigen pagina mailen en delen
met wie ze maar willen: ouders, opa’s en
oma’s, Facebook- en Instagram-vrienden…
En dan is het natuurlijk aan hen om zoveel
mogelijk te bieden. Degene die het meeste
biedt, koopt het masker. Alles gebeurt online: van het bieden tot en met het betalen.
Heb je vragen? Neem dan contact op met
Marieke Peters of Irene Lequin van Sahelp.
Hun contactgegevens vind je op pagina 3

Introductie lespakket-6.indd 1
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Veiling

08/05/15 09:58
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Stichting Sahelp biedt al ruim 35 jaar hulp aan mensen
in Burkina Faso. Dat doet de vrijwilligersorganisatie door
lokale projecten te steunen met financiën en kennis. Een
belangrijke voorwaarde daarbij is dat de projecten kleinschalig, haalbaar en toekomstgericht zijn.
Sahelp heeft geen kantoor en heeft geen betaalde krachten.
Ruim 90% van alle gelden wordt daadwerkelijk aan de projecten besteed. Eens in de twee jaar brengt de stichting een
bezoek aan Burkina Faso om met eigen ogen de resultaten
van de projecten te beoordelen. www.sahelp.nl

Dit pakket is kosteloos voor Sahelp ontwikkeld door:
Platvorm64 (concept en uitwerking), Jan Wilms (fotografie),
Texperts (teksten), S&B druk (drukwerk),
Silverback Coding (website)
Voor de foto’s is tevens geput uit het archief van Sahelp.

