Aardrijskunde
Leerblad
Thema 5.4 Wereldsupermarkt

In dit thema...
heb je ontdekt dat veel producten die je in de supermarkt kunt kopen, gemaakt worden van grondstoffen uit verre landen. De prijs van een product hangt af van het loon van de
boer, het vervoer van grondstoffen en hoe het afval wordt opgeruimd.

Les 1: Op chocoladejacht
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Les 2: Eerlijke chocolade
Dit heb je gedaan
Je hebt onderzocht hoeveel supermarkten er in
jouw buurt zijn. Je hebt bekeken wat een reep
chocolade bij de verschillende supermarkten
kost. Je hebt de winkels op een rijtje gezet van
goedkoop naar duur.

Dit heb je gedaan
Je hebt gekeken en geluisterd naar de verhalen
van Max en Kwako. Je hebt nagedacht over de
manieren waarop chocolade wordt gemaakt. Je
hebt onderzocht hoeveel boeren verdienen met
het werken op een cacaoplantage.

Dit heb je ontdekt
Dichtbevolkt
Zonder voedsel kunnen mensen niet leven. In
Nederland kun je op veel plekken eten kopen.
Dat komt doordat Nederland dichtbevolkt is. Er
wonen veel mensen op een klein stukje land. Dat
is handig, want dan kun je kiezen waar je je
boodschappen wilt doen. Bijvoorbeeld bij de
goedkoopste supermarkt.

Dit heb je ontdekt
Grondstoffen
Veel producten die in Nederlandse supermarkten
te koop zijn, worden gemaakt van grondstoffen
uit verre landen. Fabrieken kopen de
grondstoffen (zoals de cacaoboon) van de
boeren in verre landen. In de fabriek worden van
de grondstoffen producten gemaakt. Zo wordt er
bijvoorbeeld van cacao chocolade gemaakt.

Afgelegen gebieden
In afgelegen gebieden zijn maar weinig winkels.
Er woont bijna niemand om de spullen te kopen.
In een stad zijn dus meer winkels, omdat er meer
mensen wonen. Supermarkten zijn er het meest,
want alle mensen kopen eten. Meubelwinkels
zijn er bijvoorbeeld veel minder, want meubels
koop je niet zo vaak. Spullen die je in de winkel
kunt kopen, worden ook producten genoemd.

Fair Trade (eerlijke handel)
Meestal betalen fabrieken de boeren genoeg
geld voor hun grondstoffen. Maar soms krijgen
ze een te lage prijs, waardoor er te weinig geld
overblijft om van te leven. Dan moeten kinderen
meewerken. Ze kunnen niet naar school. Daarom
zijn er mensen die erop toe zien dat de boeren in
verre landen genoeg verdienen. Je noemt dat
Fair Trade, dat betekent eerlijke handel.
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Les 3: Cacao op reis
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Les 4: Zwemmen in afval
Dit heb je gedaan
Je hebt onderzocht waar op de wereld
cacaobonen groeien. Je bent op zoek gegaan
naar de snelste en de goedkoopste manier om
cacaobonen van de plantage naar de fabriek in
Nederland te vervoeren.

Dit heb je gedaan
Je hebt onderzocht wat voor afval er ontstaat bij
het maken en eten van chocolade. Je hebt
verschillende meningen over het omgaan met
afval besproken.

Dit heb je ontdekt
Vervoermiddelen
Voordat een product in de winkel ligt, heeft het
vaak al een lange reis achter de rug met allerlei
vervoermiddelen. De grondstof van chocolade is
cacao. De reis van een cacaoboon begint als
boeren de bonen lopend of met een ezel naar
een verzamelpunt brengen. Vanaf hier gaan ze
met grote vrachtwagens naar de haven.

Dit heb je ontdekt
Afval
Als je iets eet of drinkt, blijft er altijd afval over.
Alle producten die gemaakt en gebruikt worden,
zorgen voor afval. Afval dat rondslingert, is
ongezond voor mensen, de natuur en het milieu.
Daarom moeten producten duurzaam zijn en het
afval moet worden opgeruimd. Dat kan op
verschillende manieren.

Haven
Een groot containerschip brengt de cacaobonen
naar een haven in Europa. Met vrachtwagens,
binnenvaartschepen en goederentreinen worden
ze naar fabrieken gebracht. Met een vliegtuig zou
de reis veel sneller gaan. Omdat daar veel minder
cacaobonen inpassen, zou het vliegtuig vaak op
en neer moeten vliegen. Dan zou de chocola veel
te duur worden.

Gescheiden inzamelen
Door afval gescheiden in te zamelen, kan veel
afval opnieuw gebruikt worden. Zo kun je van
afval nieuwe producten maken. Plastic flessen
worden bijvoorbeeld een fleecetrui, oud glas
wordt nieuw glas en resten van groenten en fruit
worden compost voor de tuin. Van iets ouds iets
nieuws maken, heet recyclen. Veel fabrieken
doen hun best zo veel mogelijk afval te recyclen.
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