Reken maar uit
1. Maïs wegen (groep 5 - 8)
In veel Afrikaanse landen eet men maïs. Meestal maalt men dit
tot meel zodat het verwerkt kan worden tot bijvoorbeeld maïspap.
Zakken
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2. Hoeveel geld is er opgehaald? (groep 5-8)
Op de basisschool van Jasper, Cindy en Roos voeren ze
actie voor stichting Stéphanos.
Jasper heeft 7 munten van € 2,- en 3 munten van € 1,-.
Cindy heeft één briefje van € 10,- en 7 muntjes van € 0,20.
Roos heeft 5 muntjes van € 0,50 en 4 briefjes van € 5,-.
Jasper en Cindy hebben samen €
Hoeveel heeft Roos meer dan Jasper? €
Alle drie samen hebben ze €

3. Water halen (groep 5, 6)
Water is in Malawi heel belangrijk. Vaak halen vrouwen water bij een pomp of put. De
kannen vol water dragen ze op hun hoofd mee naar huis. In 1 kan past 8 liter water.
Hoe vaak moet je lopen om ... liter water te
halen?

Hoeveel liter water heb je gehaald als je ...
kannen vol gehaald hebt?

..... x 8 = 24 liter

4x8=

..... x 8 = 64 liter

8x8=

..... x 8 = 16 liter

10 x 8 =

..... x 8 = 48 liter

5x8=

..... x 8 = 8 liter

9x8=

4. Adoptie (groep 7, 8)
Er zijn kinderen in Malawi die gesponsord worden door mensen uit Nederland,
voor €15,- per maand.
Dit kost € 		

per jaar, per kind.

Chisomo wordt elke maand door een gezin uit Nederland gesponsord. Dit kost
hen €15,- per maand. Het Nederlandse gezin blijft hem sponsoren tot hij 18 jaar is.
Dit heeft hen in totaal €2160,- gekost (en hem heel veel opgeleverd!) Hoeveel jaar
heeft dit gezin Chisomo financieel geadopteerd?
Chisomo is 		

jaar financieel geadopteerd.

