
Hallo allemaal,  
 
Ik ben Zena, ik ben 8 jaar en woon in Ethiopië. Ik wil jullie laten weten en voelen wat er 
aan de hand is met mijn familie. 
 
Laat ik eerst wat meer vertellen over mezelf.  
Ik ga heel graag naar school en lust het liefst injera met dora wat, dit zijn pannenkoeken 
met groenten en kip. Heerlijk! (De pannenkoeken zie je op de foto) 
(Op internet kan je zeker het recept vinden als je dit eens graag zelf wilt koken.) 
Ik ben dol op mijn groene T-shirt met geel rokje en rode slippers  
(Kijk ook eens naar de vlag van mijn land...wat valt je op? Het zijn dezelfde kleuren!) 
Proberen jullie mij te tekenen? Je mag me uitknippen en bij ons huis zetten! 
 
Ik heb nog 3 broers en 2 zussen. Samen met mama en papa wonen we in een dorp in 
Ethiopië. Weten jullie waar Ethiopië ligt? Zoek het even op, dan weet je meteen waar 
ik woon. Ethiopië is heel groot en het ziet er overal anders uit. Op sommige plaatsen zie 
je hoge bergen, vele kilometers verder zie je vooral woestijn waar niet veel groeit, dan 
kom je plots terecht in regenwoud met heel veel bomen, planten en dieren. Op sommige 
plaatsen is het groen, op andere plaatsen dan weer heel dor. Er stromen ook enkele 
rivieren door ons land. Wij wonen gelukkig dichtbij een rivier. Waar wij wonen is het best 
droog, dus dan komt de rivier goed van pas (het regent immers maar een paar maanden 
per jaar bij ons). 
We leven van het voedsel dat we rond ons huis telen. Mama en papa werken hard op onze 
grond om genoeg voedsel te oogsten voor onze familie. Als er wat overschot is, proberen 
we dit te verkopen op de markt. Af en toe steken wij ook een handje toe.  
Er groeien rode ajuinen in onze tuin, die zijn lekker zoet.  
Kleur 10 ajuinen in onze tuin rood. 
Daarnaast telen we ook een soort graan, teff. Het lijkt op lang groen gras (zie foto). 
Teken dit in het vak rechts bovenaan. Met dit graan maken we mijn 
lievelingpannenkoeken klaar.  
We hebben 4 koeien die helpen om het land te bewerken. We gebruiken de melk om te 
drinken en de poep van de koeien dient als mest, om de plantjes te laten groeien. Onze 
koeien hebben voldoende water en gras nodig om te overleven.  
Teken 1 koe bij de rivier en 3 koeien in het vak ernaast.  
We wonen niet zover van de rivier. Het water gebruiken we voor het huishouden (koken, 
wassen,...) en om planten in de tuin water te geven. 
Kleur de rivier blauw.  
Ook de tomaten hebben regelmatig wat water nodig zodat ze rood en sappig worden.  
Kleur 7 tomaten rood.  
We hebben ook nog een beetje maïs. Kleur 5 maïskolven geel. 
 
Maar weet je wat er pas gebeurde?  
Een groot bedrijf kocht onze grond op om boontjes te telen voor mensen in België en 
Nederland. Het bedrijf had een afspraak gemaakt met de bazen van ons land. Onze 
familie krijgt hier een beetje geld voor in de plaats, juist genoeg om 1 nieuwe koe aan te 
kopen. Knip het stuk grond met de uien en teff af. Hier staat nu een boontjesbedrijf in 
de plaats. Hier kunnen we nu geen voedsel meer telen voor onze familie.  



Teken 1 extra koe bij de rivier, die je koopt van het geld. 
 
- Boontjes hebben veel water nodig. Het bedrijf gebruikt veel water uit onze rivier voor 
deze boontjes te doen groeien. Ze gebruiken zoveel dat er nog maar een heel klein 
beetje water in de rivier zit. Er is al maanden geen regen meer gevallen, waardoor het 
water in de rivier niet kan stijgen. De koeien hebben nu niet genoeg water meer, ze 
worden zwak en ziek. Knip de rivier en de koeien weg.  
 
- Omdat er minder koeien zijn, is er ook minder mest. Zo groeien de tomaten niet meer 
goed. Hierdoor is de helft uitgedroogd. Knip de helft van de tomaten weg.  
 
- de bazen in ons land steunen de grote bedrijven en vergeten de boeren. Dit kan zo niet 
langer. De papa van Zena gaat samen met andere families, die hetzelfde meemaakten 
protesteren. De bazen moeten meer steun geven aan de boeren in plaats van aan de grote 
bedrijven, anders wordt al de goede grond en het water gebruikt voor voedsel voor 
andere landen, terwijl de boeren hier honger hebben.  
 

	  


