
Honger graad 2 

Onze eigen boontjes doppen in Kenia 

Lesvoorbereiding 

Bij ‘lesmateriaal’, bij deze les op de site, vind je het nodige lesmateriaal voor deze les 

Print het werkblad 'Zoek de 5 verschillen' voor elke leerling 

Projecteer de foto's van verschillende families (bron: Hungry planet, Peter Menzel). 

Voorzie kladpapier (om meningen van leerlingen op te noteren en om placemats op te 

tekenen) 

Print de 10 identiteitsfiches en knip ze uit. 

Voorzie een wereldkaart of wereldbol 

Verwondering 

Projecteer het werkblad 'Zoek de 5 verschillen' en deel het uit. 

De leerlingen zoeken per 2 naar verschillen tussen beide reclamefolders voor boontjes.  

Het is moeilijk om verschillen te ontdekken. Zoom geleidelijk aan meer en meer in. 

Er is maar één zichtbaar verschil op de folder: boontjes uit Kenia en boontjes uit België. 

Vertel dat er inderdaad maar één zichtbaar verschil is... maar dat er nog veel 

onzichtbare verschillen schuilgaan bij het verhaal van de boontjes. Dat gaan ze straks 

ontdekken.  

Vraag de leerlingen eerst naar hun mening. Wat vinden jullie ervan dat boontjes uit 

Kenia komen? Stimuleer de leerlingen om te beargumenteren waarom ze dit goed of 

niet goed vinden. Laat ze dit in één zin op een kladblad schrijven. 

Vertel dat er een denkbeeldige lijn door de klas loopt van vooraan tot achteraan. De 

leerlingen gaan vooraan staan als ze het goed vinden, achteraan als ze het niet goed 

vinden, of ergens tussenin als ze het beetje goed en een beetje slecht vinden. Laat 

enkele meningen horen. 

 

 

http://www.wereldlesidee.be/storage/document/Graad_2/honger/honger_graad-2_lesmateriaal_5_verschillen.pdf


Kennis 

Wereldvoedseldag 

Vertel dat het op 16 oktober Wereldvoedseldag is en dat men dan stilstaat bij de 

ongelijke verdeling van voedsel in de wereld. Vraag aan de leerlingen waar ze denken dat 

er het meeste honger is.  

Laat zien hoe het voedsel wereldwijd oneerlijk verdeeld is aan de hand van enkele foto's 

van families in Ecuador, Tsjaad, Verenigde Staten, India, Mali en Duitsland van Peter 

Menzel. Op deze foto's staan gezinnen met het voedsel dat ze op één week eten met 

hun gezin. (Voor meer foto's: http://world.time.com/2013/09/20/hungry-planet-what-the-

world-eats/) 

Laat de leerlingen de foto's bekijken en de verschillen benoemen in soorten voedsel en 

hoeveelheid in de verschillende landen. 

Vraag de leerlingen of ze ze zich nieuwsberichten herinneren over hongersnood. 

Misschien kwamen daarbij landen aan bod uit 'de hoorn van Afrika'. Bekijk samen met de 

leerlingen wat men bedoelt met 'de hoorn van Afrika' (Somalië, Ethiopië, Kenia, Zuid-

Soedan, Djibouti). In de hoorn van Afrika was er al meermaals een periode van grote 

hongersnood. 

Waar kwamen de boontjes van de reclamefolder vandaan? Zoek Kenia op de 

wereldkaart. Kenia ligt ook in die hoorn van Afrika.  

Het verhaal van de boontjes 

We bekijken het verhaal van de boontjes vanuit verschillende standpunten: 

Is het goed voor de planeet? Is het goed voor de boeren? Voor mensen in België? Wie 

wordt er beter van? Wie is er de dupe van?  

Je kan de identiteitsfiches in evenveel stukken verdelen als het aantal leerlingen om zo 

de groepjes te verdelen. Leerlingen zullen per 2 of 3 in een groepje zitten.  

De verschillende spelers in het verhaal van de boontjes zijn:  

o Keniaanse boerin 

o baas van het boontjesbedrijf Sperzie 

o Belgische klant 1 

o Belgische klant 2 

o Afrikaanse koe 



o minister van landbouw van Kenia 

o boontje uit Kenia 

o boontje uit België 

o water  

o lucht 

Laat de leerlingen de tekst in hun groep hardop voorlezen en een kort toneeltje 

bedenken om hun personage voor te stellen. Ze mogen niet vernoemen wie ze zijn.  

Rara, wie ben ik? Elke groep stelt zijn personage voor. Het is belangrijk dat de leerlingen 

ook vertellen over hun personage, niet enkel uitbeelden. 

De andere leerlingen raden wie of wat het groepje is.  

Zijn er nog andere mensen die ook bij het boontjesverhaal betrokken zijn, die we nog 

niet gehoord hebben? Hoe zouden zij zich voelen?  

Waarom is het belangrijk om naar zoveel standpunten te luisteren? Wat valt je op? Er zijn 

veel mensen bij het verhaal van de boontjes betrokken, met verschillende standpunten. 

Het is belangrijk dat we naar het hele verhaal luisteren. Je kan beter een mening over 

iets vormen als je het geheel bekeken of gehoord hebt. 

 

Tip: Toon op het einde ook de video met een medewerker van Oxfam die vertelt over de 

boontjes in Kenia. Doe dit nadat de leerlingen zelf hun mening hebben gevormd: 

http://www.gva.be/nieuws/vtm/video/extern-keniaanse-bonen-ondanks-honger.aspx 

Een verhaal leren bekijken vanuit verschillende standpunten is een belangrijk onderdeel 

van systeemdenken om zicht te krijgen op verbanden. Smaakt dit naar meer? In de 

nascholing 'initiatie in systeemdenken'  pas je tal van methodieken toe op prikkelende 

verhalen die leerlingen helpen verbanden te visualiseren. Of bekijk wat een coaching 

voor jou (en je team) kan betekenen. 

Interessante informatie over systeemdenken vind je bij de links.  

Filosoferen 

Maak van je leerlingen veerkrachtige en kritische wereldburgers door met hen te 

filosoferen. Zet je samen met de leerlingen in een kring. Zorg dat je elkaar in de ogen 

kan kijken. Vertel hen dat je gaat nadenken over één vraag (zie voorbeeld). Hoe meer 

vragen die ene vraag oproept, hoe beter. Het is helemaal niet erg als de leerlingen geen 

pasklare antwoorden vinden.  

http://www.gva.be/nieuws/vtm/video/extern-keniaanse-bonen-ondanks-honger.aspx


 

Er zijn slechts drie regels:  

1) Ze mogen allerlei opmerkingen maken als ze bereid zijn het uit te leggen.  

2) Ze luisteren naar elkaar. 

3) Alles wordt in vertrouwen gezegd. 

Voorbereiding:  

Je bereidt een filosofisch gesprek voor door een discussieplan op te stellen (zie 

hieronder). Je start met één thema uit de les als concept. Daaruit leid je opnieuw 

verschillende concepten af. Deze concepten helpen je om de hoofdvraag en bijvragen te 

formuleren. De bijvragen kunnen aan bod komen om een antwoord te vinden op de 

hoofdvraag. Let wel, het is niet de bedoeling om tijdens het filosofisch gesprek het 

discussieplan letterlijk te volgen. Laat ruimte voor de inbreng van de leerlingen. Het 

discussieplan is als een kompas dat je door het gesprek kan leiden. 

Gemeenschappelijke beleving: 

Zoek een groot vat (bijvoorbeeld een regenton, een bad, …) en ga er met de leerlingen 

rond staan. Vertel hen zich voor te stellen dat al het water van heel de wereld in dit vat 

zit. Uiteraard is niet al het water zoet en drinkbaar. Slechts 1 koffielepel uit dit vat stelt 

de hoeveelheid drinkbaar, zoet water voor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdvraag:  

Is water als goud? 

Subvragen: 

Kan iemand water eerlijk verdelen? 

Moet je alles wat schaars is, eerlijk verdelen? 

Wat is lekker water? 

Waarom heeft iedereen recht op eten? 

Heeft iedereen recht op alle soorten eten? 

water 

waardevo

l 

schaars 

eten drinken 

lekker levensnood

zakelijk 

lekker levensnood

zakelijk 



Smaakt dit naar meer? In de nascholing 'initiatie in filosoferen met kinderen' reiken we 

een houvast aan om een filosofisch gesprek te begeleiden aan de hand van inspirerende 

vragen. Of bekijk wat een coaching voor jou (en je team) kan betekenen. 

 

Interessante informatie over filosoferen met kinderen vind je bij de links.  

Actie 

Placemat: 

Welke oplossing zien de leerlingen bij het boontjesverhaal?  

 

Leerlingen werken in groepjes van 4. Ze tekenen één placemat voor hun groep.  

 

 

 

 

Kinderen denken individueel na en formuleren op hun deel van de placemat één of 

meerdere oplossingen. Ze bekijken nadien de oplossingen van de andere kinderen 

van hun groepje en gaan in gesprek. Als er zaken gemeenschappelijk zijn, mag dit in 

de rechthoek in het midden komen. Nadien vertellen ze de oplossingen van de 

groepjes aan de andere leerlingen.  

Voor meer informatie over werkvorm 

'placemat':https://webserver.kempel.nl/kennisobjecten/KO%20HdK%20CL/materiaal/

Artikelen/placemat.pdf 

Mogelijke oplossingen zijn: 

Ministers in het Zuiden moeten meer steun/geld geven aan eigen boeren in 

plaats van aan grote buitenlandse bedrijven.  

Bedrijven die duurzaam omspringen met milieu en die de lokale bevolking echt 

vooruit helpen, kunnen wel goed zijn.  

Belgische boontjes (en ander fruit en groenten van bij ons uit het seizoen) eten. 



Organisaties steunen die structurele hulp bieden aan boerenorganisaties en die 

ministers hier en in het Zuiden aan hun mouw trekken.  

Zorg dragen voor het milieu om de klimaatopwarming (en dus de droogte in 

Oost-Afrika) tegen te gaan.  

...  

Reclame voor Belgische boontjes uit het seizoen: Een mogelijke oplossing is om meer 

lokale producten te eten en te kijken naar de herkomst van onze producten. Stimuleer 

de kinderen om een affiche/logo met slogan te maken voor onze Belgische boontjes. 

Bezoek eens een boerderij die eigen producten verkoopt en interview de boer of boerin. 

Op http://www.hoeveproducten.be kan je boerderijen vinden die eigen producten 

verkopen en hierbij uitleg kunnen geven. 

Reflectie 

Ga met de leerlingen terug naar het begin van de les. Doe nog eens de oefening met de 

denkbeeldige lijn die door de klas loopt. 

Stel vragen: Is jouw mening veranderd? Hoe komt dat? Wat ben je te weten gekomen 

wat volgens jou heel belangrijk was? Waar ga je nu staan op de lijn? 

Neem het blad met de 5 verschillen. Kan je benoemen welke andere onzichtbare 

verschillen er zijn tussen boontjes uit België en Kenia?  

Bv. Kostbaar water uit Kenia komt terecht in België. 

Boeren kunnen een deel van hun grond verliezen. 

De aarde wordt ziek van zoveel voedselkilometer. 

 

 

 

http://www.hoeveproducten.be/

