
Rechtvaardige Rechters in actie  

Naam: Sandra   
Woonplaats: Sint-Niklaas, België 
Beroep: verpleegster in het ziekenhuis 
Inhoud beroep: 

- patiënten wassen 
- patiënten verzorgen 
- patiënten medicijnen geven 
- wonden verzorgen 
- patiënten eten geven 
- zorgen dat de patiënten de zorgen krijgen die ze nodig hebben 

Loon: 2600 euro 

Naam: Piet 
Woonplaats: Sint-Niklaas, België 
Beroep: reclamemaker 
Inhoud beroep: 

- onderzoek doen naar wat mensen graag kopen 
- een goede reclameslogan verzinnen 
- met de fotograaf overleggen over een goede foto 
- praten over de prijs van een blad reclame in de krant 
- kijken naar andere reclame op TV en in tijdschriften om ideeën op te doen 
- zorgen dat zoveel mogelijk mensen de reclameproducten kopen 

Loon: 4000 euro 
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Naam: Marleen 
Woonplaats: Sint-Niklaas, België 
Beroep: huismoeder 
Inhoud beroep: 

- eten inkopen en klaarmaken 
- de was en de strijk doen 
- het huis poetsen 
- kinderen naar voetbal en dansles brengen 
- kleren en schoenen kopen voor de kinderen 
- zorgen dat thuis alles goed gaat en iedereen heeft wat hij nodig heeft 

Loon: 0 euro 

Naam: Bob de buurman 
Woonplaats: Sint-Niklaas, België 
Rechtvaardige rechter 

Naam: Tante Trees 
Woonplaats: Sint-Niklaas, België 
Rechtvaardige rechter 

2      



Naam: Esmeralda 
Woonplaats: San Juan, Ecuador 
Beroep: poetsvrouw  in het ziekenhuis 
Inhoud beroep: 

- poetsen van de vloer 
- poetsen van de operatiezaal na een operatie 
- lakens verversen van de patiënten 
- wc poetsen 
- afval wegbrengen 
- zorgen dat de ziekenhuisbacterie zo weinig mogelijk kans krijgt om mensen ziek te maken 

Loon:  1700 dollar 

Naam: Luc 
Woonplaats: San Juan, Ecuador 
Beroep: vrijwilliger voor Artsen Zonder Grenzen 
Inhoud beroep: 

 - patiënten onderzoeken 
 - patiënten opereren  
 - patiënten medicijnen geven 
 - patiënten inlichten over belang van gezonde voeding  en hygiëne 

Loon: 0 dollar 

Naam: Enrique 
Woonplaats: San Juan, Ecuador 
Beroep: directeur van een bedrijf dat elektrische garagepoorten 
maakt 
Inhoud beroep: 

- overleggen met de ontwerpers van de  
 elektrische poorten 

- de arbeiders controleren of ze goed werken 
- met grote klanten uit eten gaan om verkoop af te 

spreken 
- praten met kranten om reclame te plaatsen 
- overleggen met de regering om  minder belastingen te moeten betalen 
- zorgen dat het bedrijf zoveel mogelijk verdient aan de  elektrische garagepoorten 

Loon: 5000 dollar 
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Naam: José el guapo 
Woonplaats: San Juan, Ecuador 
Rechtvaardige rechter 

Naam: Maria del Mar 
Woonplaats: San Juan, Ecuador  
Rechtvaardige rechter 
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Naam: Sphelo 
Woonplaats: Bloemfontein, Zuid-Afrika  
Beroep: vuilnisman 
Inhoud beroep: 

- vuilzakken ophalen  
- vuilbakken leegmaken 
- afval sorteren 
- zwerfvuil opruimen 
- zorgen dat er geen epidemie uitbreekt  

Loon: 220 Rand 

Naam: Anna 
Woonplaats: Bloemfontein, Zuid-Afrika 
Beroep: vrijwilligster voor een organisatie die daklozen 
helpt 
Inhoud beroep: 

- wc's bouwen 
- eten maken en uitdelen 
- warme kleren en dekens verzamelen en uitdelen 
- naar de problemen van de mensen luisteren 

  - eerste hulp toedienen (zieken en gewonden verzorgen) 
- zorgen dat ook mensen zonder huis een menswaardig leven hebben 

Loon: 0 Rand 
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Naam: John 
Woonplaats: Bloemfontein, Zuid-Afrika 
Beroep: bankier 
Inhoud beroep: 

- werknemers van de bank controleren 
- overleggen met fabrieken die geld willen lenen 
- geld uitgeven op de beurs 
- zorgen dat de bank zoveel mogelijk winst maakt 

  - overleggen met de regering om minder belastingen te betalen 
- overleggen met de aandeelhouders om minder geld te moeten uitgeven 

Loon: 22 000 Rand 

Naam: neef Nathan 
Woonplaats: Bloemfontein, Zuid-Afrika  
Rechtvaardige rechter 
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Naam: nicht Ayanda 
Woonplaats: Bloemfontein, Zuid-Afrika 
Rechtvaardige rechter 
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Naam: Hua 
Woonplaats; Xi'an, China 
Beroep: arbeidster in een recyclagefabriek 
Inhoud beroep: 

  - kostbare materialen halen uit oude gsm's 
  - schadelijke batterijen sorteren uit het afval 
  - plastic halen uit het afval 
  - herbruikbaar compost halen uit het afval 
  - zorgen dat er zo weinig mogelijk afval in het milieu komt 

Loon: 200 Yuan 

Naam: Mulan 
Woonplaats: Xi'an, China 
Beroep: huismoeder 
Inhoud beroep: 

- eten inkopen en klaarmaken 
- de was en de strijk doen 
- het huis poetsen 
- kleren maken voor de kinderen 
- de baby borstvoeding geven 

Loon: 0 Yuan 
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Naam: Deng 
Woonplaats: Xi'an, China 
Beroep: directeur van McDonalds 
Inhoud beroep: 

 - werknemers controleren 

 - overleggen met de bank om meer geld te lenen 
 - met de slagers overleggen over de prijs van het vlees 
 - met de krant overleggen over de prijs van reclame 
 - gebouw zoeken voor een nieuwe McDonald's in Xi'an 
 - zorgen dat McDonald's zoveel mogelijk winst maakt 

Loon: 500 Yuan 

Naam: peetje Jun Wang 

Woonplaats: Xi'an, China 

Rechtvaardige rechter  
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Naam: Lian de buurvrouw 

Woonplaats: Xi'an, China 

Rechtvaardige rechter  


