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Sociaal vlees? 

verbetersleutel ronde 1 

1. Landbouwgrond is veel waard. Daarom worden kleine ............ verdreven door 

grote........... . Die grote ..........hebben immers meer geld hebben om land te 

kopen om er soja te telen.  

=>BOEREN 

2. Omdat de mens veel ............. nodig heeft, worden veel bossen gekapt. Bomen 

bestaan immers vooral uit ...............  

=> HOUT 

3. In welk land ligt het grootste deel van het Amazonewoud? 

=> BRAZILIË 

4. De .................. kan mensen en bedrijven verbieden bossen te kappen door 

wetten te maken. 

=>  REGERING 

5. Een andere belangrijke oorzaak van de ontbossing is....................... Dit is het 

kweken van dieren om ze daarna te slachten voor vlees. De bomen worden 

omgekapt en verbrand om er soja op te zetten. Dat is een belangrijk veevoer. 

=> VEETEELT 

6. Bomen zijn heel belangrijk. Niet alleen geven ze hout aan de mens, maar ze 

bieden ook een schuilplaats aan tal van dieren en insecten. Zo kunnen we 

zeggen dat niet alleen de stam belangrijk is, maar ook de .............. en de wortels. 

=> KRUIN 
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7. Het kappen en verbranden van bossen noemen we................ 

=> ONTBOSSING 

8. Het verbranden van bomen is slecht voor het milieu want dan komt er CO2 in de 

...... . 

=> LUCHT  
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verbetersleutel ronde 2 

 woordpuzzel 1: 

Wat betekent onteigenen? 

 van het land worden afgezet 

 moeten verhuizen 

 kleine boeren worden gedwongen door grote boeren 

 de boeren  trekken naar de stad 

Hoe staat het met de honger in de wereld? 

 geen eten 

 ondervoeding 

 knorrende maag 

 923 miljoen mensen over de hele wereld hebben niet genoeg te eten 

Wat gebeurt er met het regenwoud? 

 duizenden verschillende bloemen en planten 

 Brazilië  

 ontbossing 

 hoge bomen 

 woordpuzzel 2:  

Wat is vee?   

 varken 

 koe 

 kip 

 vee 

Wat eet vee? 

 soja 

 maïs 
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 gras 

 veevoeder 

Wat gebeurt er met de boeren? 

 beroep 

 kleine sojaboer 

 grootgrondbezitter 

 boeren worden van hun land verdreven 
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Verbetersleutel ronde 3  

Lees de volgende zinnen en zeg of ze waar of niet waar zijn. Verbeter de zin indien de vraag  

       niet waar is. 

1. Een Belg eet in zijn hele leven gemiddeld  891 kippen.           WAAR/ NIET WAAR 

2. Wereldwijd eten steeds meer mensen steeds meer vlees.  WAAR/NIET WAAR 

3. Onze koeien eten vooral soja en brood.             WAAR/ NIET WAAR 

  antwoord: soja en maïs 

4. Per seconde verdwijnt er 1 groot voetbalveld aan bos in de wereld. 

                   WAAR/ NIET WAAR 

5. In Brazilië alleen verdwijnen er elke minuut 66 voetbalvelden aan regenwoud. 

  antwoord: Dit zijn 6 voetbalvelden per minuut        WAAR/ NIET WAAR 

6. 70% van alle landbouwgrond wordt gebruikt voor de veeteelt.  

WAAR/ NIET WAAR 

7. Ons land telt steeds minder  boeren, maar grote landbouwbedrijven worden 

steeds groter.                 WAAR/ NIET WAAR 

8. Elke dag vlees eten is noodzakelijk om gezond te blijven.      WAAR/ NIET WAAR 

  antwoord: Elke dag vlees eten is niet noodzakelijk. 

9. Het is een goede zaak voor de kleine boeren om naar de stad te trekken. Daar 

vinden ze altijd werk.               WAAR/ NIET WAAR 

  antwoord: Boeren die naar de stad trekken voor werk, vinden meestal 

geen werk en belanden zo in de armoede. 

10. Er wordt steeds meer vlees gegeten in de wereld.           WAAR/ NIET WAAR 

 


