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In dit thema... 
heb je ontdekt dat al ons eten en drinken van de boer komt (of uit de visserij) en dat de ingrediënten van ons eten en drinken overal vandaan kunnen komen. Ook heb je 

ontdekt wat er nodig is voor akkerbouw en visserij. 

 

Les 1: Lekkere snack Les 2: Alles van de geit 
 

 

 Dit heb je gedaan 

Je hebt met behulp van verpakkingen van 

kroketten onderzocht wat er allemaal in een 

kroket zit. Je zocht uit waar die ingrediënten 

allemaal vandaan komen. 

  

 

 Dit heb je gedaan 

Je hebt gekeken naar de geitenboerderij van 

boer Frank. Je hebt een quiz gedaan over de 

producten die van een geit worden gemaakt.  

        

 

 
 

 Dit heb je ontdekt 

Herkomst 

Ingrediënten hebben een verschillende 

herkomst. Dat betekent dat ze van 

verschillende plekken in de wereld komen. 

Brood wordt bijvoorbeeld gemaakt van graan. 

Soms komt dat graan uit Nederland, maar 

vaker uit Europa of zelfs Rusland of Amerika. 

  

 

 Dit heb je ontdekt  

Veehouder 

Een boer die vee heeft, noem  je een 

veehouder. Vee is een ander woord voor een 

groep dieren op de boerderij. De belangrijkste 

soorten vee in Nederland  zijn koeien 

(runderen), varkens, paarden, kippen, schapen 

en geiten.  

        

 

 Alles komt van de boer 

Van elk product kun je uitzoeken waar het van 

is gemaakt. In brood zit niet alleen graan, 

maar bijvoorbeeld ook boter en ei. Boter 

wordt van melk van de koe gemaakt en het ei 

komt van de kip. Al die dieren, maar ook het 

graan, komen bij de boer vandaan.  

  

 

 Veeteelt 

Vee wordt om verschillende redenen gefokt 

door boeren. Dat kan zijn om het vlees, of de 

melk, of de eieren, of de wol. Je noemt dit 

allemaal veeteelt. Dieren worden niet alleen 

gehouden voor ons voedsel. Van de huid, het 

leer, worden bijvoorbeeld schoenen gemaakt. 

En van het haar van geiten maken ze kwasten. 
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Les 3: Vissen vangen! Les 4: Hongerige gebieden 
 

 

 Dit heb je gedaan 

Je hebt naar een filmpje van het Jeugdjournaal 

over visserij gekeken. Je luisterde naar de 

verhalen van twee vissers: Ahmedou en 

Hassan. Je vergeleek de twee verhalen en je 

hebt een manier van visserij getekend. 

  

 

 Dit heb je gedaan 

Je hebt gekeken naar een filmpje over het 

leven van Muhamed. Je hebt onderzocht wat 

er met de veeteelt en akkerbouw gebeurt als 

er teveel droogte is.  

        

 

 Dit heb je ontdekt 

Heel veel vis 

Wist je dat er veel meer water dan land is op 

aarde? Het grootste deel van het 

aardoppervlak bestaat uit zeeën en oceanen. 

Er is minder land dan zee. Er leeft in al dat 

water oneindig veel vis, meer dan genoeg 

voor ons allemaal. Vissers zorgen ervoor dat 

de vissen worden gevangen. 

  

 

 Dit heb je ontdekt 

Zaadjes 

Je hebt vast wel eens een zaadje geplant, 

water gegeven en na een paar weken gezien 

dat er een plantje uit komt. Wist je dat 11.000 

jaar geleden de eerste mens bedacht dat je 

wat graanzaadjes kon zaaien, om ze een paar 

maanden later te oogsten? Dat was de 

uitvinder van de akkerbouw.         

 

 Visserij 

Maar wij mensen zijn zulke goede vissers 

geworden dat we eigenlijk de zee aan het 

leegvissen zijn. Dat komt onder andere 

doordat onze visserij hele grote visnetten 

gebruikt. Het gevolg is dat veel van de vissen 

bedreigde diersoorten zijn geworden.  

  

 

 Akkerbouw  

Nu verbouwen we overal op de wereld 

voedsel op akkers en in tuinen. Wel zijn daar 

goede omstandigheden voor nodig, zoals 

water, warmte, zon en mensen die voor de 

planten zorgen en ze oogsten. Zoals je hebt 

gezien, lukt dat niet altijd even goed. Soms 

leidt dat zelfs tot hongersnood. 

        

 


