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Les 1: Een waaier van rampen! 
Je leest een tekst en haalt er de belangrijkste informatie uit.

De aarde huilt bittere tranen

De aarde huilt bittere tranen
door natuurrampen, honger en oorlogsgeweld,
duizenden mensen hierdoor geveld.

De aarde huilt bittere tranen
leven zonder dagelijks brood.
Hierdoor sterven mensen een pijnlijke hongerdood.

De aarde huilt bittere tranen.
Ze wordt overspoeld door water.
Is hier nog wel leven voor later?

De aarde huilt bittere tranen
door het verdwijnen van veel natuur,
verbrand door het zinderende vuur.

De aarde huilt bittere tranen
bij het zien van onschuldigen 
van zinloos geweld en pijn.
Door dit verlies vele mensen ongelukkig zijn.

De aarde hoopt laat mij bestaan.
Om al het goede hoef ik niet te wenen.
De mensen mogen mij alleen maar
tijdelijk lenen!
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woordenschat

de loods
bergplaats, schuur

onderdak vinden
een slaapplaats vinden

vrijwaren
ergens voor behoeden

de coalitietroepen
soldaten die voor hetzelfde doel 
strijden

de defensie
verdediging (van een land)

overschrijden
verder gaan dan men kan of mag

Het Nieuwsblad - maandag 10 oktober, 03u00

Keukenvuur zet loods in brand
OOSTROZEBEKE – In de 
Ingelmunstersteenweg was er zon
dagmiddag brand in een loods van 
een voormalig slachthuis. In de loods 
vond een man sinds twee maanden 
tijdelijk onderdak. Vermoedelijk 
ontstond de brand in het keukentje in 
de loods. Het vuur zorgde voor heel 
wat zwarte rook. De keuken brandde 
uit, maar verder kon het gebouw 
gevrijwaard worden. Ook enkele 
voertuigen die er opgesteld stonden, 

ondervonden rookschade. De brand 
ontstond even voor 14 uur. Er raakte 
niemand gewond. 

Het Nieuwsblad - zaterdag 18 december, 17u05 

Helikopter filmde overstroming
GERAARDSBERGEN – Toen  
vorige maand onze regio blank stond,  
voerde het HIC (Hydrologisch Infor
matie Centrum) helikoptervluchten uit 
boven de overstroomde gebieden. 
De helikopter overvloog het over
stroomde gebied vanaf Overboelare. 
Men filmde onder meer het vliegveld 
langs de Veldekensdreef dat meer 
wegheeft van een meer, de zwaar 

getroffen Majoor Van Lierdelaan, het 
Bruggenhuis op een eiland omgeven 
door water, het stedelijk zwembad 
onder water en het ondergelopen 
stadscentrum.
Deze beelden werden intussen 
omgezet tot overstromingskaarten. 
De beelden en kaarten worden 
gebruikt om maatregelen te plannen.
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Het Nieuwsblad - zaterdag 16 oktober, 08u12

77 000 Irakezen omgekomen in bijna vijf
jaar oorlog
WASHINGTON – Tussen januari 
2004 en augustus 2008 kwamen 
in Irak ongeveer 77 000 Irakezen 
om het leven. Dat blijkt uit een 
rapport dat werd opgesteld door het 
Amerikaanse leger. Die tijdspanne 
staat te boek als de bloedigste 
periode van de oorlog die nu al zeven 
jaar duurt. 
Het nieuwe Amerikaanse rapport 
werd eind juli gepubliceerd op 
de website van het Centrale 
Commando van het Amerikaanse 
leger (Centcom) en omvat de 
meest gedetailleerde Amerikaanse 
gegevens tot op heden over het 
dodental in Irak.

Volgens die gegevens werden in 
de bovenvermelde periode 63 185 
Iraakse burgers en 13 754 Iraakse 
leden van de veiligheidsdiensten 
gedood. Daarnaast raakten 
minstens 121 649 Irakezen gewond. 

Bij de soldaten van de coalitie-
troepen vielen in diezelfde periode  
3 592 doden en 30 068 gewonden te 
betreuren.

Een woordvoerder van het mini
sterie van Defensie verklaarde 
niet te weten of de in Irak gedode 
opstandelingen mee in het rapport 
werden opgenomen.
De tellingen van het aantal Iraakse 
slachtoffers sinds de door de 

Amerikanen geleide aanval in 
maart 2003 kunnen naargelang de 
bronnen erg verschillen, gaande van 
minder dan 100 000 doden volgens 
de ene bron tot honderdduizenden 
slachtoffers volgens andere bronnen.
In een rapport van oktober 2009 
had het Iraakse ministerie van 
Mensenrechten het over 85 694  
mensen die bij het geweld  
om kwamen en 147 195 gewonden.

C
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Het Nieuwsblad - maandag 05 september, 10u56

Hongersnood breidt zich uit in Somalië 

De hongersnood in het zuiden van 
Somalië heeft zich tot nog een regio 

uitgebreid. Het aantal mensen dat 
in de zuiderse regio Bay sterft, heeft 
de drempel overschreden om van 
een hongersnood te spreken, zegt 
de VN. 
Vier van de acht zuidelijke regio’s 
in Somalië kampen nu met een zo 
groot voedseltekort dat volgens de 
VN 750 000 mensen er binnen vier 
maanden de hongerdood dreigen 
te sterven als er niet dringend actie 
wordt ondernomen.

De VN verwacht dat de situatie de 
komende maanden zal verergeren. 
Volgens de organisatie zijn al 
tienduizenden mensen gestorven 
na wat de ergste droogte in Oost
Afrika in 60 jaar wordt genoemd.
Zo’n 12 miljoen mensen in de regio 
hebben voedselhulp nodig, zegt de 
VN. Somalië is het hardst getroffen 
door de droogte die ook Kenia, 
Ethiopië en Djibouti in haar greep 
heeft.

D

Fictie of non-fictie?

Verzonnen teksten worden fictie genoemd.
Bv. verhaal, sprookje, gedicht ...

‘Weetteksten’ worden non-fictie genoemd.
Bv. verslag, krantenartikel, handleiding, woordenboek,  
gebruiksaanwijzing, schoolboek ...

Fictie: met de F  
van Fantasie!
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Les 2: De aarde leeft!   
Je leert informatie uit een nieuwsbericht halen en jouw interpretatie van een gebeurtenis geven.
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  Stel je voor dat jij een van deze foto's nam.
  Beschrijf in een aantal zinnen wat je ziet en wat je voelt terwijl je de foto neemt, en wat je vlak na het 

nemen van de foto doet.
  Verwoord het zo dat het voor iedereen duidelijk is: maak correcte, korte, duidelijke zinnen.
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Les 5: Terug naar de Titanic   
Je geeft je mening over een tekst en motiveert die.
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woordenschat

Thema 2: Mensen in nood! • Les 5

het kraaiennest
korf in de mast van een schip waar 
iemand op de uitkijk kan staan

de klepel
peervormig stuk metaal dat in een 
klok hangt en bij het luiden tegen 
de rand slaat

onheilspellend
heel dreigend

zich schrap zetten
klaar gaan staan om iets 
onaangenaams af te wachten

wantrouwig
gebrek aan vertrouwen

het benauwd krijgen
angstig worden

nors
onvriendelijk, een beetje kwaad

verbijsterd
de kluts kwijt, van streek

Naast elkaar stonden ze tegen de reling geleund. Voor zich uit zagen ze een 
enorme ijsberg. Een grote witte massa stak boven het water uit, glanzend in het 
licht van de maan. Hij was wel honderd keer zo groot als de ijsschots die Jessie 
eerder gezien had.
Van schrik sloeg Jessie haar hand voor haar mond en John stond met grote 
ogen te kijken.
Hij was dichtbij! Heel dichtbij! Het leek of ze er ieder moment zomaar tegenaan 
konden knallen. Alsof ze er recht in zouden varen. Het was te laat om Johns 
vader te waarschuwen. Ze stonden hier, verlamd van schrik te kijken hoe het 
mis zou gaan.
Op hetzelfde moment hoorden ze boven zich in het kraaiennest mannen 
schreeuwen en klonk de scheepsklok. Drie keer sloeg de klepel tegen de bel 
en trilde het onheilspellende geluid door de nacht.
“Het alarm voor de kapitein!”, wist John. “Veel te laat!”
John en Jessie liepen een stukje achteruit. Matrozen renden heen en weer over 
het dek en even later voelde Jessie hoe de boot langzaam naar links begon te 
draaien.
Ze pakte Johns hand en allebei wisten ze niet meer wat ze moesten zeggen. 
Was dit het? Was dit al het einde van de Titanic? Ze hielden hun adem in terwijl 
ze zich schrap zetten op 
het dek. Zou het schip op tijd 
voor de ijsberg langs kunnen 
varen?
Jessie wilde niet kijken, ze 
wilde haar gezicht verstoppen 
achter haar handen als bij een 
enge film. Maar dit was echt! 
Ze móest wel kijken.
De tijd leek eindeloos te duren 
toen de boeg van het schip 
meer en meer draaide en de 

1
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2

ijsberg dichterbij kwam.
Nog even en ze zouden ertegenaan varen. John en Jessie klemden zich aan elkaar vast. Maar ... het leek te lukken! 
Net voor de ijsberg maakte het schip nog een kleine draai naar links en voer precies voor het witte koude ijs langs.
De kinderen konden het ijs bijna aanraken als ze hun hand uitstaken. Zo dichtbij waren ze. Het zag er dreigend uit.
Langzaam gleed de ijsberg langs de zijkant van het schip naar achteren.
John en Jessie keken elkaar ongelovig aan. Zou het dan toch goed aflopen?
Op dat moment hoorden ze een schrapend geluid dat van diep onder in het schip leek te komen.
Ze renden naar de zijkant en keken naar beneden.
“Pas op!”, schreeuwde John.
Een stuk ijs kletterde met een geweldige klap net naast Jessie neer en de brokken vlogen in het rond. Ze sprong in 
de lucht van schrik.
Een paar tellen maar duurde het schrapende geluid, maar het klonk onheilspellend, als het grommen van een 
gewond dier.
Jessie en John tuurden naar beneden langs de reling, de diepte in. Maar ze zagen niets.
John haalde zijn schouders op, maar zijn ogen stonden wantrouwig.
“Dat klonk niet goed, hoor”, zei Jesse, die zijn gedachten raadde, zacht.
John schudde zijn hoofd.
“We gaan beneden kijken wat er is gebeurd”, zei hij.

Nu ging het snel. Nog even en ze waren allemaal veilig. Ineens klonk er een bulderende mannenstem. Jessie keek 
verschrikt om. “Hela! Matroos Stevens, heb je wel gecheckt of dit eersteklasvolk is?”
De matroos die bezig was geweest met de reddingsboot van John en Jessie keek schuldbewust op. “Sorry, meneer 
officier, ik dacht dat alle anderen achter de hekken stonden!”
“Kijk jij eens even goed naar die jongens en die man daar!” De man wees naar William, die zo onopvallend mogelijk 
naar beneden keek.
Jessie kreeg het benauwd. Net nu hun plan bijna was gelukt! Kwam deze hoge piet nou roet in het eten gooien?
“Het is toch duidelijk dat die man en die jongens zich hebben verkleed! Die zijn niet van de eerste klas. Kijk eens 
naar die schoenen.”
Een broertje van Sarah begon te huilen. Sarah stootte hem aan, maar het hielp niets.
“Oh, meneer, zij horen bij mij”, zei mevrouw Lala met haar allerliefste stemmetje. Maar de norse blik op het gezicht 
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van de man bleef en hij schonk geen aandacht aan haar.
Jessies hersens werkten op volle toeren. Wat kon ze doen? Ineens 
had ze een idee.
“Meneer,” begon ze voorzichtig, “u hebt gelijk. Deze jongens zijn 
niet van de eerste klas.”
John keek Jessie verbijsterd aan en wilde wat zeggen, maar 
Jessie ging door. Ondertussen had ze haar rugzak van haar rug 
gehaald en rommelde daarin. “Ik wil u graag iets aanbieden, in ruil 
voor hun plek in de boot. Iets heel bijzonders, wat u nog nooit hebt 
gezien. Iets unieks dat deze tijd ver vooruit is.” Ze ging naast de 
officier staan. Haar knieën knikten. Haar hart ging tekeer als een 
wilde.
Ja, ze had hem. Uit haar tas kwam de mp3speler tevoorschijn. 
Zowel John als de man stond met zijn ogen te knipperen.
“Wat mag dat wezen?”, gromde de man. Er lag nog steeds een diepe frons boven zijn ogen, maar Jessie zag dat hij 
toch wel nieuwsgierig was.
“Dit moet u eens uitproberen”, zei ze. Ze bood de oordopjes aan de man aan en gebaarde hoe hij ze in zijn oren 
moest stoppen. Hij deed gehoorzaam wat Jessie zei.
Nu niet het geluid te hard zetten.
John bleef met open mond kijken. Jessie drukte met trillende vingers op de knopjes en zette de muziek aan. Even 
leek het of de man van verbazing zou flauwvallen. Toen verscheen er een voorzichtige glimlach op zijn gezicht. Een 
paar tellen later begon hij langzaam mee te wiegen op de maat van de muziek.
John keek Jessie vragend aan, maar die haalde haar schouders op. “Ach, gewoon een muziekdingetje uit mijn tijd. 
Komt altijd van pas, dacht ik.”
De man deed de oordopjes uit. “Neem die vrienden van je maar mee”, zei hij. “Ik houd dit ding.”
Jessie gaf hem de mp3-speler. De officier stak hem in zijn zak en liep weg. “Laat ze maar in de boot, matroos”, riep 
hij nog achterom.
Een diepe zucht ontsnapte uit Jessies keel.

Meer lezen?
Terug naar de Titanic
Judith Janssen
Mozaiek, 2008
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Les 8: Een schokkende natuurramp   
Je formuleert de hoofdgedachte van een informatieve tekst in één zin.

Onze planeet aarde is een bol. Vanbinnen in die bol zit een hete vloeibare massa. Die heet ‘magma’. Rond 
dat vloeibare gesteente zit een korst: de aardkorst. Dat is het deel waarop wij lopen en waarop bergen en 
zeeën terug te vinden zijn. Die aardkorst is ongeveer 35 kilometer dik en bestaat uit vast gesteente. Ze is 
opgesplitst in een aantal grote platen. Die noemen we de tektonische platen. De aardkorst bestaat niet uit 
één enkel stuk.  
Het is een puzzel van meerdere platen. Je kunt dat vergelijken 
met de gebarsten schaal van een ei.

Aardkorsten liggen niet stil. Ze bewegen door de warmte van het 
magma. Dat gaat heel langzaam: ze bewegen zo’n 5 cm per jaar. 
Zo traag dus, dat je er zelf helemaal niets van merkt. Maar omdat 
er verschillende platen zijn, die zich allemaal voortbewegen, 
kunnen de platen soms botsen. Stel je maar eens voor wat er 
gebeurt als twee van die enorme platen tegen elkaar botsen!

➡ Twee platen botsen tegen elkaar. Door de enorme druk worden 
de randen van de platen omhoog geduwd. Zo ontstaat er een berg.

➡ Twee platen botsen tegen elkaar. Daardoor komt er magma uit de aarde naar de oppervlakte. Zo ontstaat 
er een vulkaan.

➡ Twee platen wrijven tegen elkaar aan, ze botsen of gaan verder van elkaar af liggen. Zo ontstaat een 
aardbeving.

➡ Twee platen botsen tegen elkaar onder de oceaan. Zo ontstaat een tsunami.

Elke aardbeving wordt veroorzaakt door schokgolven met een andere kracht. Daarom veroorzaakt elke 
aardbeving andere schade. De schokgolven worden door wetenschappers gemeten, zodat die de kracht van 
de aardbeving kennen. 

magma aardkorst

tektonische platen
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Misschien heb je weleens gehoord 
van de schaal van Richter? Dat 
is een schaal die de kracht van 
een aardbeving weergeeft. Een 
aardbeving met een 1 op de 
schaal van Richter is een hele 
lichte aardbeving. Je zult ze bijna 
niet voelen. Een aardbeving met 
9 op de schaal van Richter is de 
allerzwaarste aardbeving die kan 
voorkomen. 

De tabel hieronder geeft je een 
idee van de schade die een 
aardbeving kan aanrichten. De 
getallen op de schaal van Richter 
worden hier vergeleken met de 
schade die een aardbeving zal 
aanrichten als het epicentrum zich 
in een dichtbevolkt gebied bevindt, 
zoals Brussel of New Delhi. Daar 
wonen immers heel veel mensen 
dicht bij elkaar.

Wetenschappers doen heel veel 
onderzoek naar het voorspellen 
van aardbevingen. Toch hebben ze 
nog maar weinig aardbevingen zien 
aankomen. Wetenschappers proberen 
aardbevingen te voorspellen op korte 
of op lange termijn. 
Langetermijnvoorspellingen doen 
wetenschappers meestal op basis 
van onderzoek naar historische 
gegevens over aardbevingen in een 
bepaald gebied. Ze kijken wanneer 
er al aardbevingen zijn gebeurd. 
Als daaruit blijkt dat in een bepaald 
gebied bijvoorbeeld iedere twintig jaar 
een aardbeving gebeurt, dan kunnen 
ze een voorspelling doen, maar die 
voorspellingen zijn niet heel precies. 
Zo kunnen ze niet zeggen op welke 
dag de aardbeving zal gebeuren 
of waar het epicentrum zich zal 
bevinden. 
De korte termijnvoorspellingen zijn tot 
op vandaag weinig succesvol. Hierbij 
proberen wetenschappers de exacte 
plaats, het juiste tijdstip en de grootte 
van een aardbeving te bepalen enkele 
weken of dagen voor de aardbeving 
plaatsvindt. 

Schaal van  
Richter Schade

1 Niet voelbaar, geen schade.

2 Wel voelbaar, maar geen schade. Het lijkt alsof er een 
vrachtwagen voorbijrijdt.

3 Je kunt de ramen en deuren horen rammelen. Lichte 
voorwerpen kunnen omvallen.

4
Verschillende voorwerpen zullen omvallen. In huizen 
die niet zo sterk zijn, kunnen scheuren komen. Bomen 
schudden.

5 Schoorstenen breken af, leidingen gaan lekken.

6 Er ontstaat paniek bij mensen en dieren. Huizen die niet 
zo sterk zijn, storten in. 

7 Veel gebouwen worden zwaar beschadigd. Er komen 
scheuren in de aarde.

8 Bijna alle gebouwen worden volledig verwoest.

9 Niets blijft heel. Zelfs rotsen breken in stukken. 
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woordenschat

Naar: Aardbevingen: een schokkende natuurramp (Rode Kruis-Vlaanderen)

het epicentrum
plaats op de aarde die vlak boven 
het centrum van de aardbeving ligt

de langetermijnvoorspelling
voorspelling die gaat over een 
langere periode

historisch
geschiedkundig, waargebeurd

exact
nauwkeurig, precies

het fenomeen
verschijnsel

het niveau
peil, hoogte

De volgende fenomenen die aan een aardbeving voorafgaan, werden al 
door wetenschappers beschreven: voorschokken (kleine schokjes voor de 
grote schok), wijzigingen in de snelheden van schokgolven, vervorming van 
de aardbodem en het landschap, plotse uitstoot van gassen zoals helium, 
wijzigingen in het niveau van het grondwater, wijzigingen in het gedrag 
van dieren en ongewone kleuren in de lucht kunnen erop wijzen dat er een 
aardbeving op komst is.
In China werden al enkele successen geboekt. In februari 1975 bijvoorbeeld 
werd er in de Chinese steden Yingkou en Haicheng een zware aardbeving 
voorspeld door een verandering van het waterniveau in de waterputten en het 
abnormaal gedrag van dieren.

Thema 2: Mensen in nood! • Les 8




