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Help de (wees)kinderen in Myanmar 
 
 
INLEIDING 
 
Als school vinden we het heel belangrijk dat jullie rekening leren houden met mensen die het minder goed hebben 
dan wij. Daarom gaan we ons inzetten voor een groep weeskinderen en kinderen uit arme gezinnen in Myanmar. Dat 
is een arm land in Azië, een ontwikkelingsland. Veel ouders hebben zó weinig geld dat ze hun kinderen niet eens 
naar school kunnen laten gaan. Er moet daar nog veel gebeuren en ontwikkeld worden, voordat de mensen het net 
zo goed hebben als in Nederland. 
 
WEESKINDEREN 
 
Weeskinderen zijn kinderen die hun ouders verloren hebben. Je hebt dan niemand meer die voor je zorgt. Vaak 
woon je dan in een weeshuis, samen met andere kinderen die ook geen ouders meer hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HET PROJECT OP SCHOOL 
 
We gaan op verschillende manieren kennismaken met deze lieve kinderen in Myanmar. We gaan ook geld inzamelen 
om ze te helpen. We krijgen uitleg in de klas, we gaan film kijken, we gaan opdrachtjes maken, we gaan creatieve 
dingen maken en we gaan kleine klusjes doen waarmee we geld gaan inzamelen. Natuurlijk gaan we ook de school in 
de juiste sfeer brengen en allerlei leuke activiteiten doen. 
 
STUDEREN 
 
Heel belangrijk voor een betere toekomst is goed onderwijs. In Nederland kan iedereen naar school, maar in 
Myanmar niet. Stichting World Child Care zorgt ervoor dat 180 weeskinderen en kinderen uit arme gezinnen naar 
school kunnen en hun diploma halen voor de basisschool en de middelbare school. Daarna steunt de stichting de 
kinderen bij een vervolgstudie. Want als je een vak geleerd hebt, kun je later voor jezelf zorgen. 
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HUISVESTING 
 
De stichting zorgt er ook voor dat de huisvesting van de kinderen op orde is. Daar horen hele logische dingen bij, 
zoals toiletten, douches, een keuken, maar ook slaapspullen en klamboes. Klamboes zijn netten die je over je bed 
hangt en die je ’s nachts beschermen tegen te muggen. 
 
DAGELIJKSE BEHOEFTEN 
 
Daarnaast zorgt de stichting voor dingen die voor ons heel normaal zijn. Denk aan schoolspullen, toiletartikelen en 
kleding. Als je geen ouders hebt, heb je geen geld en kun je die dingen zelf niet kopen. Wij gaan er de komende 
weken v  oor zorgen dat deze kinderen het een stukje beter krijgen. 
 
INTRODUCTIE 
 
Eén van de vrijwilligers van stichting World Child Care komt over het project en de kinderen vertellen. De vrijwilli-
gers zetten zich met hart en ziel in voor de kinderen en zijn ook al heel vaak in Myanmar geweest. Dat betalen ze 
zelf. Je krijgt ook een film te zien over het land, de school van de kinderen en het weeshuis. 
 
 Wil je de film over het project alvast bekijken, klik dan op de volgende link: 
 http://www.worldchildcare.org/videos/promotiefilm-08-2014-the-golden-house 
 Als je meer wilt lezen over het werk van stichting World Child Care, ga dan naar hun website: 
 http://www.worldchildcare.org 
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STICHTING WORLD CHILD CARE 
 
Misschien heb je wel eens van Myanmar gehoord? Vroeger heette het land Birma. Nog niet? Dat is dan mooi. De 
komende tijd gaan we bekijken wat dit nu eigenlijk voor een land is. Ook gaan we bekijken waarom Myanmar een 
ontwikkelingsland is. En natuurlijk wat stichting World Child Care in Myanmar doet. Dit alles ga je doen door 
verschillende zaken te onderzoeken. Je gaat dingen opzoeken in de Atlas en op Internet. 
 
PROJECT 
 
Voordat we ons wat meer gaan verdiepen in dit mooie maar arme land in het verre oosten, gaan we eerst kijken 
wat het project van stichting World Child Care inhoudt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPDRACHT 1 
 
Ga naar de website http://www.worldchildcare.org, klik in het menu op Project The Golden House en klik dan op de 
verschillende submenu-items. Beantwoord de volgende vragen: 
 
1. Wat is de volledige naam van de school in Myanmar waar de weeshuizen staan en waarvoor de stichting geld 

inzamelt? 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
2. In welke miljoenenstad staat deze school? 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
3. Hoe heet de monnik die ooit begonnen is met lesgeven onder een boom en later de school is begonnen? 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
4. Welke leeftijd hebben de kinderen die daar op school zitten? 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
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5. De school op de film is heel groot. Hoeveel kinderen gaan daar elke dag naar school? 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
6. Hoeveel kinderen wonen er op het schoolterrein en gaan dus ’s avonds niet naar huis? 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
7. Klik op Project The Golden House, ga naar De (wees)kinderen en dan naar gesponsorde kinderen. Op deze  

pagina vind je een overzicht van een aantal kinderen die in het weeshuis verblijven. Als je op een foto klikt 
vind je meer informatie en het verhaal bij elk kind. 

 
 Kies twee kinderen en zoek uit wat zij hebben meegemaakt (klik op de foto) en schrijf dit op. Denk aan de 
 leeftijd, de religie, waar ze het slachtoffer van zijn, wat ze meegemaakt hebben, wat ze graag willen worden, 
 wat hun leukste vak is en wat hun liefste wens is.. 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
6. Klik op Project The Golden House en dan op The Golden House. Waarom heet het weeshuis The Golden 

House? 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
6. Wat heeft de stichting World Child Care al gedaan voor The Golden House? Noem minstens vier 
 verschillende dingen. 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
7. Wat vind jij van de stichting? Heb jij het idee dat het geld naar de goede plek gaat? Leg uit! 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
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CYCLOON IN MEI 2008 
 
Een cycloon is een hele heftige, ronddraaiende storm. In mei 2008 
heeft de cycloon met de naam ‘Nargis’ een grote natuurramp veroor-
zaakt in het zuiden van Myanmar. Er is veel kapot gegaan door deze 
storm en de rijstvelden zijn met zout water overspoeld. Veel kinderen 
hebben hun ouders verloren. Stichting World Child Care steunt een 
grote school waar kinderen opgevangen zijn uit het rampgebied. 
 
We gaan een stukje film kijken over de natuurramp, het land 
Myanmar, de school, het weeshuis en het dagelijks leven van de 
kinderen. 
 
Klik hier om de film te bekijken: http://www.worldchildcare.org/videos/cycloon-nargis 
 
OPDRACHT 2 
 
1. Hoeveel mensen zijn dakloos geworden door de cycloon? 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
2. De kinderen die hun ouders verloren waren, werden in kampen gestopt. Wat gebeurde daar ’s nachts? 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
3. Wat is de voornaam van de Nederlandse man die de school heeft geholpen met de aankoop van twee huizen 
 voor de weeskinderen? 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
4. Waarom waren de weeskinderen zo verdrietig en wilden ze niet naar school? 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
5. Waarom worden de weeskinderen ook wel Nargis-kinderen genoemd? 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
6. De kinderen hebben zelf een nieuwe naam voor het weeshuis bedacht. Wat is die nieuwe naam? 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
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MYANMAR 
 
Myanmar is een arm land in het verre oosten. De militairen waren bijna vijftig jaar de baas in het land en 
onderdrukten de bevolking. Ze staken veel geld in hun eigen zak. 
 
Voor de volgende opdracht heb je een atlas nodig en ga je via http://www.google.nl en http://www.wikipedia.nl 
informatie opzoeken over dit land. 
 
OPDRACHT 3 
 
1. In welk werelddeel ligt Myanmar?   
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
2. Voorheen was de stad Yangon de hoofdstad van Myanmar. Hoe heet de nieuwe hoofdstad? 
  
 ________________________________________________________________________________________ 
 
3. Wat zijn de buurlanden van Myanmar? Kijk goed op de kaart. Het zijn er vijf. 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het oranje land is Myanmar
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4. Hoeveel miljoen inwoners heeft Myanmar ongeveer?  
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
5.  Hoe vaak past Nederland in dit grote land?  
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
6. Hoeveel kilometer ligt dit land waarvoor we ons gaan inzetten van Nederland verwijderd? 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
7. Welk geloof (welke levensovertuiging) hebben de meeste mensen in Myanmar?  
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
8. Kijk in de atlas of zoek op internet naar de vlag van Myanmar. Teken en kleur de vlag hieronder. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. De kleur geel staat voor: _________________________________________________________________ 
  
 De kleur groen staat voor: _________________________________________________________________ 
 
 De kleur rood staat voor: _________________________________________________________________ 
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ONTWIKKELINGSLANDEN 
 
Als het goed is weet je nu al veel meer over het land Myanmar. Waarschijnlijk heb je al wel ergens gelezen dat 
Myanmar een ontwikkelingsland is. Maar wat betekent dat nu precies? 
 
Een ontwikkelingsland is een land met grote armoede in verhouding tot rijke landen, zoals Nederland. Met armoede 
wordt niet alleen geld bedoeld, maar bijvoorbeeld ook een tekort aan eten en drinken. 
 
In Myanmar leeft eenderde van de mensen onder de armoedegrens en volgens de Verenigde Naties heeft 10% 
niet eens geld om aan dagelijks voedsel te komen. 
 
KENMERKEN 
 
Ontwikkelingslanden hebben de volgende kenmerken: 
 Het land heeft hoge schulden 
 Het land is politiek onstabiel 
 De mensen leven in armoede 
 Er is ondervoeding 
 Er zijn veel mensen analfabeet 
 Er is kinderarbeid 
 Er sterven veel mensen op jonge leeftijd 
 De hygiënische omstandigheden zijn slecht 
 
OPDRACHT 4 
 
1. Leg in je eigen woorden uit wat een ontwikkelingsland is. Dus niet ergens opzoeken of overnemen, maar in je 
 eigen woorden opschrijven. 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
2. Hierboven staan een aantal kenmerken van ontwikkelingslanden genoemd. Kies er drie uit en leg uit wat die 
 kenmerken volgens jou betekenen.  
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
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3. Noem eens wat verschillen op tussen Myanmar en Nederland. Denk hierbij aan inwoners, landoppervlakte, 
 landschap, geloof, eten, hygiëne en rijkdom. 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
 
BASISBEHOEFTEN 
 
Iedere mens heeft een dezelfde basisbehoeften. Dat zijn de dingen die nodig zijn om een fijn, gelukkig en gezond 
leven te kunnen leiden. In de opdrachten over armoede hebben we het hier ook al een beetje over gehad. 
 
Er zijn vier behoeften die we de basisbehoeften voor de mens noemen: 
1. Voedsel 
2. Huisvesting 
3. Gezondheidszorg 
4. Onderwijs 
  
Helaas zijn er veel landen op de wereld, waarbij één, twee, drie of zelfs alle vier de basisbehoeften ontbreken. 
 
OPDRACHT 5 
 
Je weet nu wat de vier basisbehoeften zijn, maar wat betekenen die nou precies? Je gaat dat nu verder ontdekken 
en opzoeken. Wat weet jij al van de vier basisbehoeften? Schrijf dat hieronder eens in jouw eigen woorden op: 
 
1. Voedsel 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
2. Huisvesting 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
3. Gezondheidszorg 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
4. Onderwijs 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
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MEER INFORMATIE 
 
Controleer nu je antwoorden door in de teksten hieronder te lezen. 
 
1. Voedsel 
Het is belangrijk dat je genoeg voedsel hebt. Uit voedsel krijg je energie. Zonder 
genoeg voedsel kun je eigenlijk niets. Voedsel heb je namelijk nodig om te be-
wegen, gezond te blijven en na te denken. Natuurlijk is het belangrijk dat je veel 
verschillende dingen eet. In Myanmar eten de mensen veel rijst daar zit wel veel 
energie in, maar te weinig vitaminen. Hierdoor worden de mensen daar sneller 
ziek. Als je ziek bent, kun je niet naar school of gaan werken. Veel mensen in 
Myanmar verbouwen zelf groente en fruit. Die mensen krijgen wel voldoende 
vitaminen binnen. De meeste mensen in Myanmar eten bijna nooit vlees en vis, 
omdat dit te duur is. Daardoor krijgen ze te weinig eiwitten (bouwstoffen) binnen 
en worden ze niet groot en sterk. 

 
2. Huisvesting 
Iedereen heeft een dak boven zijn hoofd nodig. Een plek nodig waar hij of zij 
zich veilig voelt. Een plek waar je jezelf kunt beschermen tegen kou, warmte, 
regen en ongedierte. Ook moet een huis stevig zijn en groot genoeg zijn voor 
de mensen die er wonen. Stromend water, een goed toilet en een wasplaats 
zijn ook erg belangrijk, anders komen er snel ziekten. 
 

3. Gezondheidszorg 
Als je door slecht voedsel, slechte hygiëne en slechte huisvesting 
eerder ziek wordt, moet je naar een dokter. In arme landen zijn er vaak 
te weinig dokters en moeten mensen uren reizen voordat ze bij een 
dokter aankomen. Ook weten mensen te weinig van ziekten, waardoor 
ze pas laat naar een dokter gaan. En dan is er vaak ook een tekort aan 
medicijnen. Hierdoor gaan mensen in arme landen (ontwikkelings-
landen) vaak eerder dood aan ziekten, die eigenlijk eenvoudig te 
genezen zijn. 
 

4. Onderwijs 
In arme landen zijn vaak te weinig scholen. De scholen die er zijn, hebben te 
weinig spullen om aan iedereen les te geven. Vaak zijn de klassen ook heel 
groot. Hierdoor leren veel kinderen niet goed lezen en schrijven. Iemand die 
niet (goed) kan lezen en schrijven noemen we een analfabeet. Als je niet 
kunt lezen kun je bijvoorbeeld geen informatie lezen over goed voedsel en 
het voorkomen van ziekten. Ook is het vaak moeilijk om aan een baan te 
komen, zodat je genoeg geld kunt verdienen voor je eigen levensonderhoud.  
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DIT IS ER GEBEURD 
 
In de film heb je gezien dat stichting World Child Care in mei 2008 twee huizen gekocht heeft aan de rand van het 
schoolterrein. Daar werden de eerste 70 kinderen opgevangen. Sinds 2017 wonen er 180 kinderen, verdeeld over 
drie huizen. In de afgelopen jaren heeft de stichting al veel kunnen verbeteren aan de levensomstandigheden van 
de kinderen in het weeshuis: 
 
 Een nieuw woongebouw voor de jongens (rechts op de foto) 
 Een nieuw woongebouw voor de grote meisjes (links op de foto) 
 Douches, toiletten, wastafels en wasplaats (in elk huis) 
 Keuken (achter het middelste huis) 
 Bestrating rond de huizen 
 Afdaken voor en achter de huizen 
 Grondwaterpomp, waterzuiveringsinstallatie en watertanks 
 Zonnepanelen (om het douchewater te verwarmen) 
 Wasmachine en droogrekken (op het dak) 
 Slaapspullen & Toiletartikelen 
 Schoolspullen & Schooluniformen 
 Tafels, stoelen en kasten 
 Gezonde voeding 
 Bijles na schooltijd 
 Engelse vervolgstudie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAFLEDEN 
 
De fulltime stafleden van The Golden House zorgen voor de kinderen. Er wordt nu elke dag gezond gekookt, de 
kinderen krijgen de zorg en aandacht die ze nodig hebben en worden geholpen bij hun studie. De staf praat ook 
regelmatig met hun kinderen over hun toekomstplannen. 
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HIER GA JIJ GELD VOOR INZAMELEN 
 
Nu lijkt het misschien dat alles al op orde is, maar dat is niet zo. Het project is nog niet klaar. We kunnen nog op 
veel gebieden helpen. Waar ga jij nou precies geld voor inzamelen? Er lopen drie grote deelprojecten, waarvoor 
stichting World Child Care op dit moment geld nodig heeft: 
 
1. De basisbehoeften van de kinderen 

 Aanvulling op de dagelijkse voeding (vlees, vis, eieren en fruit) 
 Schoolspullen 
 Kleding 
 Slaapspullen 

 
2. Onderhoud van de huizen 
 Als je een huis bouwt, moet je daarna goed onderhouden. Dat 

doen jouw ouders ook met het huis waarin jij woont. Sommige 
dingen moeten elk jaar opnieuw gebeuren en sommige zaken 
moeten regelmatig gerepareerd of vervangen worden: 
 Schilderen van de gebouwen 
 Ventilatoren en andere apparatuur vervangen 
 Verlichting en waterleiding repareren 
 Ramen en deuren repareren 

 
3. Spaarpot voor vervolgstudie 

Als de kinderen klaar zijn met hun middelbare school kunnen ze in de stad verder studeren en een vak leren. 
 Als ze hun diploma hebben, kunnen ze een baan zoeken en voor zichzelf zorgen. Maar verder studeren kost 
 wel geld en dat hebben de kinderen niet. Als je in Myanmar Engels kunt spreken, heb je meer kans op een 
goede baan. Het land heeft behoefte aan jongeren die goed Engels spreken. Ze kunnen aan het werk in het 
toerisme, in het onderwijs en in het bedrijfsleven. Daarom hebben we een Engelse vervolgstudie opgezet. Dat 
programma hebben we het Bridging programma genoemd. Deze studie van drie jaar is gratis voor de jongeren 
en wordt betaald door stichting World Child Care. Daarvoor heeft de stichting een studiefonds - een spaarpot 
voor die Engelse les. Maar die spaarpot moet wel gevuld blijven. Bekijk maar eens de film van het Bridging 
programma: http://www.worldchildcare.org/videos/promotiefilm-03-2016-bridging-programma. 

 
DIT KUN JE ALLEMAAL VOOR TIEN EURO KOPEN 
 
In Myanmar is geld veel meer waard dan in Nederland. Dat betekent dat je voor hetzelfde bedrag daar veel meer 
kunt kopen dan hier. 
 
 Wist je dat een kind in Myanmar voor € 10,- een hele maand kan eten? 
 Als je in Nederland in je eentje een keer goed gaat eten bij de Mc Donalds ben je ook € 10,- kwijt. 
 Wist je dat je in Myanmar een kind voor € 10,- helemaal kunt aankleden? 
 Als je in Nederland een broek, bloes en T-shirt koopt, ben je minstens € 50,- kwijt. 
 Wist je dat je in Myanmar voor een kind een complete slaapset kunt kopen voor € 10,-? 
 Als je in Nederland een matrasje, deken, kussen en klamboe koopt ben je minstens € 100,- kwijt. 
 
Misschien lukt het jou wel om € 10,- of € 20,- in te zamelen. Dan kun jij dus al één of twee kinderen helpen. Is dat 
niet geweldig? 
 
TWEE KEER HELPEN VOOR HETZELFDE BEDRAG 
 
Wist je dat de mensen in Myanmar heel handig zijn en alles zelf kunnen maken? Het is daarom veel slimmer om 
alles daar te kopen. Dan help je namelijk niet alleen de kinderen, maar ook de lokale ondernemer. Dat is degene 
die de spullen maakt. Die verdient daardoor ook geld. En zo help je dus eigenlijk twee keer.



  
Stichting World Child Care | Lesmateriaal Scholen | © 10-2017 | Pagina 13 - 14 

DENK HIER EENS OVER NA… 
 
Pluk de dag 
In Nederland zijn wij gewend om alles te plannen. Bij alle afspraken pakken we de kalender of de agenda erbij. Zo 
plannen we eigenlijk ook ons geluk. “Volgende week ga ik met mijn vrienden naar de bioscoop, daar verheug ik me 
nu al op.” “Volgende maand ga ik op vakantie. Heerlijk, daar ben ik echt aan toe, het is momenteel zo druk. Ik kom 
er niet eens aan toe om te genieten.” Bij de (wees)kinderen in Myanmar is dat helemaal anders. Die leven niet 
meer in het verleden en ze leven ook niet in de toekomst. Ze leven nu. Als jij nu het schoolterrein op zou lopen en 
ze zien jou, dan komen ze op je afgerend. Een paar woorden of een knuffel zijn genoeg om ze de rest van de dag 
te laten stralen. 
 
Je hebt niet veel nodig om gelukkig te zijn 
Deze kinderen hebben nauwelijks speelgoed, geen spelcomputer en kijken nauwelijks televisie. Ook komen ze 
bijna nooit van het schoolterrein af. Wat doen ze dan de hele dag? Meehelpen met koken, opruimen en spelletjes, 
zoals knikkeren en touwtje springen. Maar ook studeren, serieus studeren, omdat ze weten dat hun toekomst 
afhangt van wat ze nu presteren op school. En weet je wat zo mooi is? Deze kinderen zijn heel gelukkig met hun 
leven en het weinige wat ze hebben. Ze zijn vooral gelukkig omdat ze met zoveel vriendjes en vriendinnetjes 
samen in een groot huis wonen. 
 
Agenda en horloge 
Hoe vol zit jouw agenda eigenlijk? Wat doe jij na schooltijd en ’s avonds? En wat doe je allemaal in het weekend? 
Muziekles, sportclub, theater, dansen, zwemles, televisie kijken, gamen, met je mobieltje spelen, met papa en 
mama op bezoek bij familie en vrienden, en ga zo maar door. Jij bent nog zo jong en misschien heb je nu al een 
agenda nodig. En heb je ook een horloge nodig? Of zou je ook zonder kunnen? Leven met een agenda en een 
horloge, is dat wel zo gezond? Als je het te druk hebt, word je gestresst en dat is niet goed voor je gezondheid en 
voor je concentratie. Soms is het heerlijk om een keer helemaal niks te doen. Maar durf jij dat hardop te zeggen 
tegen je ouders? Probeer het eens op een vriendelijke manier. 
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OPDRACHT 6 
 
Nu je alles weet over Myanmar, de weeskinderen en het project, ga je een poster maken. Dat doe je in tweetallen. 
De poster moet gaan over het project en de sponsoractie die op school gehouden wordt. Met die poster gaan we 
de actie meer bekendheid geven. Je kunt de poster in de klas of op school  ophangen, of gebruiken om vrienden, 
familie, buren en bekenden te laten zien waar de actie over gaat. 
 
Je krijgt per tweetal een A3-vel. Ga op internet en op de website van de stichting plaatjes zoeken over Myanmar en 
maak er iets heel moois van! Wees creatief en doe je best voor de kinderen in Myanmar. 
 
 


