
DOE DE  QUIZ
Vraag 1 
In welk land waren Peter en Fedor?  

A  Luxemburg.
B In Uganda. Dit land ging tot 1995 gebukt onder het schrikbewind van de heer Amin. Ook wel bekend van de  
 snoepketen, maar dan zonder J. 
C Siërra Leone. Een van de armste landen ter wereld ook wel bekend van de film Blood Diamonds   
 met Leonardo di Caprio.  

Vraag 2 
De kleine jongen Ali, die het spotje verpeste, kan niet naar school want zijn moeder kan het niet betalen. 
Waarom zou iemand in zo’n arm land naar school moeten? Er is daar toch geen werk.

A Door het algemene opleidingsniveau te verhogen zijn de mensen daar beter in staat hun eigen land op  
 te bouwen en zijn ze minder afhankelijk van hulp van buitenaf.
B  Anders loopt hij thuis in de weg. 
C  Hij moet naar school omdat er leerplicht is. 

Vraag 3
Hoeveel bier moet je drinken in een cafe om een kind als Ali een jaar naar school te kunnen laten gaan? 

A  2 biertjes en een portie bierbommetjes. 
B  10 bier en een jenevertje
C  30 bier.  

Vraag 4
De hut waar Peter en Fedor in lagen werd volgens Max, de man uit het begin, normaal gebruikt door de 
secret society. Wat is de secret society en wat doen die zoal? 

A  Een geheimzinnige organisatie die zich vooral bezighoud met het bedenken van goocheltrucs. 
B  Een organisatie waar eigenlijk weinig over bekend is. Het is iets waar enkel vrouwen in zitten. Eén van  
 hun stokpaardjes is de rituele besnijdenis van vrouwen. 
C   Een organisatie van vooral mannen die zich bezig houden met voodoo en andere zwarte magie. 

Vraag 5 
Hoe lang duurde de burgeroorlog in Siërra Leone en waar ging het vooral om?

A  100 jaar en het ging over het schenden van mensenrechten. 
B  5 jaar en het ging vooral over diamanten en goud. 
C  2 seconden en het ging over wie de vuilnis buiten zou zetten.
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Vraag 6 
De rebellen in Siërra Leone vroegen mensen of ze long sleeves of short sleeves wilden wat bedoelden 
ze daar mee? 

A  Ze mochten kiezen of ze naar een warm of een koud land verstuurd zouden worden. 
B  Ze mochten kiezen of ze een trui met lange of met korte mouwen mochten breien. 
C  Ze mochten kiezen of ze hun armen boven of onder hun elleboog afgehakt wilden hebben. 

Vraag 7
Waarom deden de rebellen dit? 

A  Zo konden ze hun middelvinger niet meer opsteken tegen de rebellen. 
B  Zo konden ze niet meer werken om het land op te bouwen. 
C  Zo konden ze hun veters niet meer strikken.

Vraag 8
Peter gooit het eten weg in een toilet. Hoe vaak komt de gemeente om het toilet schoon te maken. 

A Eén keer per week. Er schijten immers 123 mensen op die pot. 
B  Wanneer hij vol is gaat er grond overheen en wordt het huisje verplaatst.
C  Aan  het eind van de maand wordt het leeg gegraven en te drogen gelegd immers mest is een goeie   
 brandstof. 

Vraag 9
Peter en Fedor krijgen een brief van een jongen. De brief is geadresseerd aan een mevrouw/ mijnheer 
waarom is dat? 

A  De jongen dacht dat Fedor een vrouw was door zijn krullende haar. 
B  Veel jongeren hebben zo’n brief thuis liggen in de hoop dat ze iemand tegen kom en die ze zou kunnen  
 helpen. 
C  Dit is een standaard brief uit een leerboek van school. Het is gewoon over geschreven. 

Vraag 10
Op de palmolie plantage naast het dorp is maar plek voor 100 arbeiders. In het dorp wonen iets meer 
dan tweehonderd mannen die zouden kunnen werken. Hoe gaat de gemeenschap hier mee om. 

A  De sterkste mannen mogen komen werken. de andere hebben pech. 
B  De ene maand mogen er 100 man komen werken en de andere maand mogen de andere honderd   
 komen werken. zo kom iedereen aan de beurt. 
C  Er worden helemaal geen mannen ingehuurd. Op het platteland doen de vrouwen het werk.  

Vraag 11 
Sylvester won met het kraslot 2000 euro. Hoeveel geld verdient iemand in dit land gemiddeld en hoe 
lang zou hij kunnen leven van zo’n bedrag. 

A  Gemiddeld leven mensen in het dorp hier van minder dan een dollar per dag. Van dit geld had Sylvester  
 dus 2000 dagen kunnen leven. Dat is bijna 5 en half jaar. 
B  Gemiddeld leven de mensen in het dorp van 56 dollar per dag, en dat is zonder kapperskosten. Van dit  
 geld had Sylvester 25 dagen kunnen leven met kapperskosten. 
C  De mensen kennen hier geen geld. Ze ruilen soms wat kralen en spiegeltjes en daar is iedereen blij mee. 

Vraag 12
Sommige moeders in Siërra Leone willen hun dochter niet alleen laten met haar grootouders ouders. 
Waarom is dat? 

A  Opa en oma vertellen te vaak saaie verhalen over hoe het vroeger was.
B  Opa en oma zijn van de oude stempel en vinden dat hun kleindochter besneden moeten worden. Wanneer  
 ze de kans krijgen doen ze dit dan ook. 
C  Opa en Oma willen de kleindochter naar de stad sturen om daar geld te verdienen voor de hele familie.   



Vraag 13 
Hoe zorg je er voor dat je goede arbeidsomstandigheden voor boeren krijgt? 

A  Je stelt regels op. Iedereen die zich hier niet aan houdt schiet je dood. 
B  Je kunt dat op scholen aan iedereen vertellen en maar hopen dat ze er iets mee doen. 
C  Je maakt een keurmerk. Wil een boer zijn producten van dit keurmerk willen voorzien dan moet hij zich aan  
 een aantal regels houden. Doet hij dat dan kan hij zijn producten ook voor meer geld verkopen. 

Vraag 14
In het huis van Ismael zien we een doodzieke opa. Het is onduidelijk welke ziekte hij heeft. Wat heeft 
deze man? 

A  Niets, hij is met het verkeerde been uit bed gestapt. 
B  Aids
C  Malaria  

Vraag 15 
Hoeveel mensen wonen er in het huis van Ismael?

A  2 de rest is op visite. 
B  6 in de kamer van zijn opa. 8 in de kamer van zijn tante en drie bij hem op de kamer. 
C  Niemand dit was een spookhuis dat even gebruikt werd voor de film. Ismael woont in een ruitjeshuis in  
 Buitenveldert.  

Vraag 16
Ruim veertig miljoen mensen zijn geïnfecteerd met het aids-virus. Hoe kan dat? 

A  Ze zijn allemaal homo. 
B  Iedereen laat zich maar naaien in Afrika.  
C  Omdat condooms moeilijk te krijgen zijn, veel mensen gebruiken ze liever niet of geloven niet in aids.   
 Tevens zijn de medische omstandigheden erg slecht in een land als Siërra Leone.   

Vraag 17
Veel mensen in Afrika geloven niet in aids. Waarom niet?  

A  Dat is een ziekte uit Europa. Het zit tussen je oren.
B  De katholieke kerk zegt dat je niet met een condoom moet neuken. Dat heeft god zo niet gewild.
C  Je kunt wel aids krijgen, maar als je daarna sex hebt met een baby dan ben je weer genezen.

Vraag 18
Op het laatst geeft Peter 2000 euro aan een collectante die voor een particulier initiatief geld inzamelt. 
Heeft dat zin?

A Nee, het meisje zal het geld er vast uit jatten en er snoep van kopen.
B Ja. Alhoewel je goed moet kijken of er geen organisatie is die kan helpen.
C Ja dat heeft zin. Je pakt het geld en brengt het er zelf heen.

Hebben jullie wat geleerd? Wij leren ook graag van jullie.
Geef je commentaar op start@stopdederdewereld.nl en we leren van elkaar.
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