Aardrijkskunde
Leerblad
Thema 8.3 – Soaps en samba in Zuid-Amerika

In dit thema...
maakte je kennis met Zuid-Amerika. Je ontdekte via muziek verschillende culturen en de koloniale geschiedenis van het continent. Je maakte kennis met een aantal bewoners van
een grote stad en ontdekte dat deze mensen vooral in de dienstensector werken. Je bekeek de verschillen in gebruik van het tropisch regenwoud en de gevolgen daarvan. Je bekeek
ook de grote verschillen tussen arm en rijk.

Les 1: Viva la musica!
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Les 2: Overleven in Rio
Dit heb je gedaan
Je hebt de muziek en culturen uit Zuid-Amerika
onderzocht.

Dit heb je gedaan
Je hebt kennisgemaakt met een aantal inwoners
van Rio de Janeiro. Je hebt bekeken hoe mensen
in een grote stad in Zuid-Amerika leven.

Dit heb je ontdekt
Cultuur en handel
Zuid-Amerika heeft een multiculturele
samenleving. De oorspronkelijke bewoners
waren beschavingen van indianenvolken, zoals
de Inca’s. Vanaf de tijd dat mensen gingen reizen
en handelen namen ze hun eigen producten,
gewoonten en tradities mee naar andere landen.

Dit heb je ontdekt
Trek naar de stad
In Zuid-Amerika zijn de leefomstandigheden op
het platteland slecht. In steden zijn veel
voorzieningen en er is veel werk te vinden.
Daarom trekken veel mensen naar de stad. Dit
noemen we binnenlandse migratie. Niet iedereen
heeft het goed in de stad. Er zijn veel
krottenwijken.

Kolonisten en slaven
Spaanse kolonisten brachten hun taal en
godsdienst naar Zuid-Amerika. Nog steeds is
meer dan zeventig procent van de ZuidAmerikanen katholiek. De kolonisten haalden
veel Afrikanen als slaaf naar Zuid-Amerika om
daar op het land te werken. Zo kwamen er
verschillende
bevolkingsgroepen en culturen in Zuid-Amerika.
Later vermengden die culturen zich met elkaar.

Niet-officiële dienstverlening
In de stad is veel behoefte aan allerlei diensten. In
armere landen gebeurt dit niet in loondienst, zoals
bij ons, maar door niet-officieel geregistreerde
bedrijven of mensen. Het werk bestaat vooral uit
eenvoudige dienstverlening zoals schoenen
poetsen of straathandel. De mensen verdienen
vaak weinig, betalen geen belasting en hebben
geen ziektekostenverzekering.
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Les 3: Leven in het regenwoud
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Les 4: Overal soaps

Dit heb je gedaan
Je hebt gekeken hoe de Yanomami het
regenwoud gebruiken. Je hebt ook gekeken hoe
de houtkappers het regenwoud gebruiken. Je
hebt hierover een mening gevormd.

Dit heb je gedaan
Je hebt gekeken naar een stukje van een soap uit
Zuid-Amerika. Je hebt de soap vergeleken met
het gewone leven.

Dit heb je ontdekt
Hout kappen voor landbouwgrond
Op de wereld wonen miljarden mensen en die
moeten allemaal eten. Daarom is er wereldwijd veel
ruimte nodig voor landbouw. Om die ruimte te
maken, zijn er grote bedrijven die met hun
machines grote stukken tropisch regenwoud
omkappen. Zo kan er soja geteeld worden die naar
onder andere Nederland wordt geëxporteerd.

Dit heb je ontdekt
Arm en rijk
In Zuid-Amerika zijn de verschillen tussen rijk en
arm enorm. De rijken betalen minder belasting
dan bij ons. Daardoor is er minder geld voor
gezondheidszorg, onderwijs, vervoer en
technologische vernieuwing. Arme kinderen
blijven vaak arm. Zij gaan niet naar school. Er is
veel kinderarbeid en er zijn veel straatkinderen.

Yanomami
Inheemse volken als de Yanomami leven al
eeuwenlang in het tropisch regenwoud. Zij leven
in harmonie met de natuur. Als het regenwoud
op grote schaal wordt omgekapt, wordt het
natuurlijk evenwicht verstoord. Het gevolg is dat
veel dieren, bedreigde diersoorten zijn geworden
en dat de leefwijze van de Yanomami in gevaar
komt.

Grotere middenklasse
Inmiddels is armoede in veel landen een politiek
thema. In verschillende Zuid-Amerikaanse landen
heeft de regering plannen gemaakt om de
armoede te bestrijden, zoals projecten om kinderen
(langer) naar school te laten gaan. Wat helpt, is dat
er in Zuid-Amerika meer geld verdiend wordt.
Zodoende worden er meer mensen iets minder
arm: zij komen nu in de middenklasse terecht.
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