
LESBRIEF 
KINDEREN VAN HET 
VERDWENEN WOUD (6+)

Door Duda Paiva Company



EEN VOORPROEFJE VAN DE VOORSTELLING

https://vimeo.com/dudapaivacompany/trailerwoud

https://vimeo.com/dudapaivacompany/trailerwoud


ZO WERD DE VOORSTELLING GEMAAKT!

https://vimeo.com/dudapaivacompany/makingofwoud

https://vimeo.com/dudapaivacompany/makingofwoud


INTRODUCTIE

https://vimeo.com/dudapaivacompany/educatieintro

https://vimeo.com/dudapaivacompany/educatieintro


HET LEVEN IN DE BOMEN

https://vimeo.com/dudapaivacompany/hetlevenindebomen

https://vimeo.com/dudapaivacompany/hetlevenindebomen


OPDRACHT
De voorstelling speelt zich af in het regenwoud, waar bijzondere 

dieren en planten leven. 

Wist je dat heel veel dieren in bomen leven? In 
Brazilië hebben ze bruggen gebouwd waarmee je 
door de toppen van de bomen kan wandelen. Daar 
kan je allerlei bijzondere dieren zien! Ook in 
Nederland leven er veel dieren in de bomen. Kijk 
maar eens goed!

OPDRACHT: Je kan een handje helpen door zelf een 
boom te planten. Zoek een kastanje of eikel en plant 
een boom. 



OPGERUIMD STAAT NETJES?

https://vimeo.com/dudapaivacompany/opgeruimdstaatnetjes

https://vimeo.com/dudapaivacompany/opgeruimdstaatnetjes


OPDRACHT
In de voorstelling ga je dieren uit het regenwoud terugzien! Het zijn dieren die 
met uitsterven worden bedreigd: de jaguar, de miereneter en de blauwe arara. 

OPDRACHT: help de dieren bij jou in 
de buurt een handje. Help de 
insecten door hoopjes bladeren en
takken in je tuin te laten liggen of 
maak een schuilkastje



SPULLEN VAN HOUT

https://vimeo.com/dudapaivacompany/spullenvanhout

https://vimeo.com/dudapaivacompany/spullenvanhout


TIP VOOR THUIS
In de voorstelling ga je ook de indio’s zien, de oorspronkelijke bewoners van 

Brazilië, die in het regenwoud wonen. 

De oorspronkelijke bewoners van het 

Amazonegebied, de Indio’s, leven in harmonie met de 

natuur; zij nemen wat zij nodig hebben om te leven 

en niet meer dan dat. Het is heel anders dan wat wij 

hier in Nederland kennen: we hebben volle 

supermarkten met heel veel te kiezen en we hebben 

grote huizen met veel spullen die we misschien 

helemaal niet nodig hebben. 

Tip: Breng je oude spullen naar de kringloopwinkel. 

Koop voor een verjaardag niet iets nieuws, maar iets 

mooi ouds.



EXTRAATJES!



EXTRA MATERIAAL 6+:
GA JE VOOR HET EERST NAAR HET THEATER?

● THEATERBAZEN 1: THEATER?
● THEATERBAZEN 2: SCRIPT & SCHRIJVEN 
● THEATERBAZEN 3: LICHT EN TECHNIEK
● THEATERBAZEN 4: VORMEN & STIJLEN (MET POPPENSPEL VAN DUDA PAIVA COMPANY!)
● THEATERBAZEN 5: REGISSEREN EN ACTEREN
● THHEATERBAZEN 6: PREMIÈRE!

ONTDEK HIER MEER OVER THEATER

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=MFBwDPhAac8&embeds_euri=https%3A%2F%2Ftheaterbazen.nl%2F&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=mC5gORXdRkw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=LXgnRou7I24&embeds_euri=https%3A%2F%2Ftheaterbazen.nl%2F&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=eugJro9uFzs&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=wVRxJMtKPFE
https://www.youtube.com/watch?v=RA4fzc_1OV8&t=1s


EXTRA MATERIAAL 6+: BEDREIGDE DIERSOORTEN

Rangers in het 
regenwoud: de jaguar in 

beeld
Bekijk hier de video (9:55)

Als het bos verdwijnt, 
verdwijnen ook de 

dieren
Bekijk hier de video (1:34)

Aantal wilde dieren
met de helft
afgenomen

Bekijk hier de video (2:45)

Doordat er in het regenwoud veel bomen gekapt worden, hebben veel dieren 

minder leefgebied, waardoor ze moeilijker eten en soortgenoten kunnen vinden. 

Daardoor zijn er van bepaalde soorten nog maar weinig over. 

https://www.youtube.com/watch?v=nHCGHsEYuMs&list=PLbD_H1LRgH-g-hGSSPDpNkgz58hr2kWx_&index=7
https://jeugdjournaal.nl/artikel/789003-als-het-bos-verdwijnt-verdwijnen-de-dieren.html
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2257070-aantal-wilde-dieren-met-meer-dan-de-helft-afgenomen.html


EXTRA MATERIAAL 8+: 
BRAZILIË: WEET JIJ WAAR HET LIGT? 

BEKIJK HIER DE VIDEO OVER BRAZILIË!

https://schooltv.nl/video/brazilie-de-wereld-rond/


EXTRA MATERIAAL 8+
HET REGENWOUD: DE LONGEN VAN DE WERELD

Waarom regent het 

zoveel in het tropisch

regenwoud?

Bekijk hier de video (2:06)

Waarom kappen

mensen bomen in 

het tropisch

regenwoud?

Bekijk hier de video (1:24)

Bos gemaakt door de 

mens: zo werkt

herbebossing

Bekijk hier de video (1:38)

We noemen het regenwoud ook wel ‘de longen van de wereld’. Het woud is 
belangrijk voor zuurstof op aarde. Maar veel bomen worden gekapt.

Waarom? Kijk de video’s!

Het Klokhuis over het 

tropisch regenwoud

Bekijk hier de video (15:27)

https://www.youtube.com/watch?v=26TX7hC-Ir0
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2448295-waarom-worden-in-het-tropisch-regenwoud-veel-bomen-gekapt.html
https://schooltv.nl/video/herbebossing-bos-gemaakt-door-de-mens/
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-tropisch-regenwoud/


EXTRA MATERIAAL 10+ 

VERSCHILLENDE MENSEN EN MANIEREN VAN LEVEN

Bijzondere stam in de 
jungle van Brazilië

gefilmd
Bekijk hier de video (1:37)

Beka woont in het 
regenwoud en probeert

het te beschermen
Bekijk hier de video (2:13)

In Brazilië wonen nog mensen midden in het amazonegebied, het regenwoud. Ze 

leven simpel en met de natuur. Heel anders dan hoe jij en ik leven. Ze heten indio’s. 

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2294775-bijzondere-stam-in-jungle-van-brazilie-gefilmd.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZZFjZAopmUM

