
Algemene lestips 
 
Filmpje 
U kunt het filmpje in de lagere groepen af en toe pauzeren. Het verdient in elk geval de 
aanbeveling het in alle groepen twee keer te bekijken. 
 
Scholenactie 
In plaats van de voorgestelde scholenactie kunt ook denken aan andere schoolbrede 
acties. Bijvoorbeeld: kom een week lang elke dag met de fiets naar school. Dat doen de 
kinderen in Cambodja ook. Tel alle gereden kilometers bij elkaar op en laat je door 
familie, buren en vrienden voor elke kilometer sponsoren. Fietsen is gezond, beter voor 
het milieu dan met de auto en zo zamel je geld in voor de kinderen in Cambodja . 
  
Antwoorden werkbladen 
 
Groep 3/4 
 
1 tijger, slang, aap 
 
2 Cambodja 
 
3 fles – speelgoedauto 
besjes – knikkers 
 
4 olifant 
 
Groep 5/6 
 
1 Cambodja is een land in Azië. Er leven daar dieren die er in Nederland niet zijn, zoals 
tijgers en olifanten. Een groot deel van het land is bos, het tropisch regenwoud. 
Vervoer is een groot probleem in Cambodja. Er is lang oorlog geweest, daardoor zijn de 
wegen heel slecht. Er rijden bijna geen gewone treinen, daarom nemen 
Cambodjanen de bamboetrein! 
 
2 Cambodja: A, B, E 
Nederland: C, D, F 
 
3a Omdat hun ouders zijn overleden. 
b Ze had geen huis. Ze had niet genoeg te eten. 
 
4 1 fiets 
2 rijst 
3 zorgen 
4 weeshuis 
5 uniform 
Antwoord: tijger 
 



Groep 7/8 
 
1 Eigen antwoord, bijvoorbeeld: tijgers, aids, armoede, treinen, Azie, ver weg, warm 
 
2  
 
 Cambodja Nederland 
Werk Meeste mensen werken in 

de landbouw of het 
toerisme. 

Meeste mensen werken op 
kantoor (dienstverlening). 

Klimaat Tropisch klimaat. Vier seizoenen. 
Vervoer Wegen en treinen zijn 

kapot. 
Goed wegen- en 
spoorwegnet. 

Gezondheidszorg Gebrek aan goede 
medicijnen, ziekte aids 

Er zijn goede dokters en 
medicijnen voor iedereen. 

Economie Weinig grote bedrijven. Veel grote bedrijven, 
dienstverlening 

 
3a aids 
b Er zijn geen goede medicijnen. 
c Ze had geen huis meer. Ze had niet genoeg te eten. 
 
4a De Stichting geeft de familie die het weeskind opvangt rijst en zorgt voor 
schoolspullen voor alle kinderen. 
b Eigen antwoord. 
 


