
 

WERELDLESIDEE SDG’s: CASES 

 

 

Het gezin van Sunita moet met 1,50€ per persoon, per dag rondkomen. Met dit bedrag 

kunnen Sunita en haar broers en zussen geen huis, onderdak, kleren, eten en onderwijs 

betalen.   

 

 

Paula maakt zich altijd zorgen omdat Luisa, haar tweejarige dochtertje, kleiner 

en magerder is dan leeftijdgenootjes. Ze wonen in de bergen waar het koud was, dus geeft 

Paula Luisa altijd warme soep en bouillon te eten, in plaats van eieren, groenten en vlees.  

 

 

Benny woont met zijn ouders en zus in een land waar medische kosten heel hoog zijn en 

waar er geen hulp is voorzien voor mensen die dit niet kunnen betalen. Daarom moeten zijn 

mama en zijn papa een extra job aannemen om de medicatie die Benny voor zijn 

suikerziekte nodig heeft te kunnen betalen.  

 

 

Frank’s passie is automechanica, hij is de beste van de klas en zijn leerkracht moedigt hem 

aan om verder te gaan studeren. Zo kan hij een echte krak worden in z’n vak en zal hij nooit 

verlegen zitten om werk. Maar Frank heeft niet genoeg geld om de studie te betalen. Dus 

stopt hij maar met school om te gaan werken.  

 

 

 

Amilla is 11 jaar oud. Ze voelt zich heel bang en alleen. Want morgen moet ze trouwen met 

een veel oudere man. Iemand die ze niet kent, met een grijze baard en strenge ogen. Ze zal 

zijn derde vrouw worden.  

 

 

Mathias en bijna alle kinderen uit zijn buurt zijn ziek. Ook de volwassenen 

voelen zich niet goed. Wanneer ze naar de dichtstbijzijnde hulppost gaan, vertellen de artsen 

hun dat de problemen, gezien het feit dat iedereen dezelfde klachten had, waarschijnlijk te 

maken hebben met het drinkwater dat om de twee dagen in een tank wordt aangeleverd. Ze 

vermoeden dat het water verontreinigd is, en omdat bijna niemand een fornuis heeft, 

kunnen ze het water niet goed koken voor ze het drinken of er voedsel mee bereiden. 

 

 



Bij Mo mag het licht ’s avonds maar maximum twee uurtjes branden. Anders gaat de diesel 

in de generator te snel op. En dan moet Mo’s papa weer een nieuwe bidon gaan halen. Dat 

is duur en niet goed voor de natuur.  

 

 

An’s baas wil dat ze elke dag tot 10 uur ’s avonds werkt. Daardoor ziet ze haar twee kinderen 

enkel in het weekend, maar ze is dan vaak te moe om met hen te spelen. Bovendien wordt 

ze minder betaald dan haar mannelijke collega’s.  

 

 

Marc heeft een revolutionair idee: hij wil het kweken van vissen combineren met het kweken 

van groenten. De afvalstoffen van de vissen zorgen voor een goede bemesting van de 

groenten, en de mineralen die vrij komen door de groenten zorgen ervoor dat de vissen in 

gezond water leven. Maar om zijn idee ook echt te kunnen uitwerken op grote schaal heeft 

hij geld nodig. Hij wil een lening aangaan bij de bank, maar hij vindt geen enkele bank die 

geld wil lenen voor zijn duurzaam en groen verhaal. De bankdirecteur vreest dat het idee 

niet genoeg geld zal kunnen opbrengen.  

 

 

Suzie is na een aantal sollicitatierondes de beste kandidaat voor een job. Maar Suzie zit in 

een rolstoel. Het gebouw waar ze zou werken is niet voorzien op werknemers in een 

rolstoel. Daarom kiezen de mensen van het bedrijf voor de tweede beste kandidaat, die wel 

goed te been is.  

 

 

Pedro woont in een sloppenwijk. Hij mag van zijn ouders niet meer buiten als het donker 

wordt. Dan is het te gevaarlijk want de bendes maken de steegjes onveilig. Het broertje van 

Pedro’s beste vriend werd vorige week nog neergestoken, gewoon omdat hij op de 

verkeerde plaats op het verkeerde moment was.  

 

 

 

Wat is boer Peter trots op z’n extra grote kroppen sla! Hij wil ze verkopen op de 

groenteveiling. Maar daar zien ze hem liever niet komen, de knapperige grote kroppen 

blijven onverkocht liggen. Want volgens de Europese richtlijnen is de sla van boer Peter té 

groot! Europa heeft namelijk bepaald hoe groot of klein groenten en fruit moeten zijn, en 

alles wat daar buiten valt is onverkoopbaar.  

 

 

 

 



China stoot volgens de krant New York Times meer broeikasgassen uit dan tot nu toe werd 

aangenomen. Op basis van gegevens uit 2013 schrijft de krant dat China jaarlijks 17 procent 

meer steenkool verbrandt dan gedacht. China stoot met voorsprong de meeste 

broeikasgassen van de hele wereld uit.  

 

 

In de Stille Oceaan ligt er een klein eilandje waar elke dag 13 000 stukken plastic aanspoelen. 

Op de stranden van het minuscule stukje land vonden wetenschappers naar schatting 38 

miljoen stukken plastic, van dominosteentjes, over tandenborstels tot kinderwagens.   

 

 

Om ruimte te maken voor palmolieplantages worden bossen in Azië gekapt. Het hout van 

deze bossen wordt vaak verbrand, wat zorgt voor luchtvervuiling. Tal van dieren die in deze 

bossen leven, worden met uitsterven bedreigd. Door de ontbossing vermindert het aantal 

verschillende dier- en ook plantensoorten in deze rijke natuurgebieden.  

 

 

Samira is een pientere meid die heel graag naar school gaat. Ze is goed in cijferen en leert 

het liefst over de planten en de bloemen. Maar sinds de rebellen haar dorp zijn binnen 

gedrongen is de school gesloten. Zo lang de burgeroorlog blijft duren kan Samira niet meer 

naar school.  

 

 

In 2016 ondertekenden de V.S. samen met meer dan 170 andere landen het klimaatakkoord 

van Parijs. In dat akkoord staat dat alle landen die getekend hebben samen zullen werken 

om de opwarming van de aarde te beperken. Maar een jaar later werd Donald Trump 

president van de Verenigde Staten, en die gelooft niet in de opwarming van de aarde. 

Daarom trekt hij de V.S. terug uit het akkoord, waardoor het veel moeilijker wordt voor de 

andere landen om de doelstellingen te bereiken.  

 

 


