
Lastige woorden

V/erken voor het \Àlesten

E@

Miljard
Duizend keer een miljoen.
Dus 1.000.000.000.

Rondkomen
Genoeg geid hebben om te
kunnen leven.

Gezondheidszorg
Hulp als je ziek bent.

Aan de kost komen
Geld verdienen.

Stalletje
Een piepklein winkeltje op
straat.

Goncurrentie
De strijd tussen mensen die
hetzelfde product verkopen.

\fi/erken om te overleven

Programmeur
Iemand die computer-
programma's maakt.

Uitbesteden
Iemand anders jouw werk
laten doen.

FasÉoodketen
Restaurants als McDonalds,
waar je snel een hapje kunL
eten.

Opkoper
Iemand die één soort spullen
koopt van anderen, zoals ijzer
of plastic.
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Lastige woorden

Hindoe
Iemand van het hindoeÏsme,

het belangrijkste geloof in
India.

Schepper
De maker

Gremeren
Een dode verbanden'

Hindoes

Kinderarbeid

Onrein
Vies, niet volgens het geloof.

Met de nek aankijken
Iemand minder vinden dan

jezelf.

Boeten
Straf krijgen.

Mijn
Een gang dieP in de grond

waar mensen bijvoorbeeld
goud, zilver of andere waarde-

volie stoffen uithalen.

Accu
Een grote batterij

Huishouding
Het werk in huis
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Samenvattíng

Werken voor het \tr/esten

In India bestaan grote verschillen tussen arm en
rijk en tussen mannen en vrouwen. Een derde
deel van de bevolking is straatarm en leeft in
krottenwijken. Maar een groot deel van de Indiërs
heeft een goed leven. Omdat de lonen in India
laag zijn, laten westerse bedrijven eï producten
maken. Vooral het schrijven van software voor
computers wordt steeds meer in India gedaan.
Ook besteden bedrijven werk uit aan callcenters.
De Indiase stad Bangalore is een belangrijke stad
geworden voor computerbedrijven.

\f,/erken om te overleven

Een gïoot deel van de Indiase bevolking heeft
geen goedbetaalde baan. Ze proberen op ailerlei
manieren wat geld te verdienen. Vaak gebeurt dit
met straathandel. Voorbeelden van mensen die
met straathandel hun brood verdienen, zijn
schoenpoetsers, waterverkopers, kappers,
sigarettenverkopers, mensen met fietstaxi's en
leerbewerkers. Een deel van het werk wordt
buiten op straat gedaan. Meestal hebben de
mensen geen winkel of alleen maar een hok, vaak
niet groter dan een kast. Voor mensen die in de
fabrieken werken zijn de omstandigheden vaak
slecht en de lonen laag. Sommige mensen zijn
vuilraper van beroep. Tirssen afval zoeken ze
naar bruikbare spullen om te verkopen.

Hindoes

De meeste Indiërs zijn hindoe. Ze geloven in
meerdere goden. De Ganges is voor hen een
heilige rivier. Na je dood word je in een ander
lichaam opnieuw geboren. Dat heet reïncarnatie.
In India word je geboren in een kaste, een
bepaalde groep met een eigen beroep en eigen
regels en gewoonten. Na je dood kun je in een
hogere of lagere kaste geboren worden. Meer dan
een vijfde van de bevolking is kasteloos. Dit zijn
de dalits of onaanraakbaren. Ze leven in grote
armoede en worden met de nek aangekeken.
Volgens veel hindoes is dat hun eigen schuld.

@

-

,
I
I
t
,a

Ita

Geobas 8 @ Wolters-Noordhoff



Oefenen met de samenvatttng

# Wat is juist? Kruis aan.

I In India zijn grote verschillen tussen arm
en rijk.
In India zijn geen verschillen tussen
mannen en vrouwen.
Het grootste deel van de bevoiking is
straatarm.

I Een groot deel van de Indiêrs heeft een
goed leven.

$ v"r de juiste woorden in:

In India zijn de lonen ... Daarom

laten ..... .. bedrijven er

producten maken. Zoals het maken van

voor computers. Een

belangrijke stad voor computerbedrijven is

Ê Welke woorden horen bij straathandel?

a Schrijf de woorden die je moet invullen op
de juiste plaats in de Puzzel.

De meeste Indiërs zijn [r] Hun heilige rivier
is de [z] Er zíjn veel groepen met hun eigen

[3] en gewoonten. Na je dood kun je in een

andere groep geboren worden. Dit heet [4]

Zo'n groep heet een [s] Hindoeïsme is een

[5]

É*
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S verbind de woorden die bij elkaar horen

4

b In de gnjze kolom staat een ander woord

voor kastelozen:

c Welke zinnen over deze groep ziinwaat?
Ze worden onaanraakbaren genoemd.

Ze leven in grote armoede.
Ze worden met de nek aangekeken.

Ze horen bij de hoogste kaste.

5

6

schoenpoetser
bouwvakker

I veelverdienen

tr fietstaxi
tr mooie winkel

fabriekswerk

vuilraper

straathandel

winkel

diploma
geen winkel
kapper

! sigarettenverkoper

n buiten op straat

hokje of kastje

slechte omstandighe den

vies, stank, afval

schoenpoetser
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Oefenen met de samenvatttng Anturoorden

Wat is juist? Kruis aan.

K In India zijn grote verschillen tussen arm

en rijk.
In India zijn geen verschillen tussen

mannen en vrouwen.
Het grootste deel van de bevolking is

straatarm.

X Een goot deel van de Indiërs heeft een

goed leven.

VuI de juiste woorden in:

In India zijn de lonen laag .. Daarom

laten Vli€-S-tefse. bedrijven er

producten maken. Zoals het maken van

so.ft\rya.!:e voor computers. Een

belangrijke stad voor computerbedrijven is

Ba ngalore

€ Welke woorden horen bij straathandel?

K schoenpoetser I diptoma

$ a Schrijf de woorden die je moet invullen op

de juiste Plaats in de Puzzel'

De meeste Indiërs zijn [r] Hun heilige rivier
is de [2] Er ziinveel groepen met hun eigen

[3] en gewoonten. Na je dood kun je in een

andere groep geboren worden' Dit heet [+]

Zo'n groep heet een [s] Hindoeïsme is een

[6]

t
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b In de grtize kolom staat een ander woord

voor kastelozen: da I ifu .

c \Melke zinnen over deze groep zijn waar?

X z" worden onaanraakbaren genoemd'

X z" Ieven in grote armoede.

X zu worden met de nek aangekeken.

Z Z. horen bij de hoogste kaste.
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I bouwvakker

tr veel verdienen

m fietstaxi

I mooie winkel

K geen winkel

m kapper

m sigarettenverkoper

X buiten op straat

@ verbind de woorden die bij elkaar horen.

fabrieksri.rerk - thokje of kastjev
v uilr aper \r slechte omstandigheden

straathandel J\ vies, stank, afval

nrinkel schoenpoetser
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