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KINDEREN VAN HET VERDWENEN WOUD (6+) 
info voor docenten 

 

 
GOED OM TE WETEN 
 
Deze lesbrief bevat de volgende inhoud: 

1. Een voorproefje van de voorstelling: de trailer 
2. Een inkijkje in het maakproces: de ‘making of’  
3. Na een korte introductie neemt speler Tim Velraeds de kinderen mee in een drietal 

onderwerpen: 
• Het leven in de bomen: over hoe bomen een leefomgeving zijn voor heel veel 

dieren en planten.  
• Opgeruimd staat netjes: over het belang van een rommelige tuin. 
• Spullen van hout: over houtkap en over duurzaam omgaan met je spullen. 

>> elk onderwerp eindigt met een opdracht of tip 
4. Voor wie er geen genoeg van kan krijgen zijn er extraatjes:  

• Een serie met korte video’s over theater (6+) 
• Daarna volgen drie onderwerpen die we elk een eigen leeftijdscategorie 

hebben meegegeven: 
o Video’s over bedreigde diersoorten (6+) 
o Video’s over ‘de longen van de wereld’, het regenwoud (8+) 
o Video’s over de mensen in het regenwoud (10+)  
>> lees hieronder verder als je voornemens bent om van deze extra 
thematische video’s gebruik te maken 

 
 
INHOUD VAN DE VIDEO’S ONDER ‘EXTRAATJES’ 
Bereid het lesprogramma voor. We hebben onder de extraatjes fragmenten gebruikt van 
bijvoorbeeld jeugdjournaal, dat (in zijn geheel) formeel 9+ is. Voor de zekerheid hebben we 
in dit document een korte samenvatting van de video’s toegevoegd, zodat je kan 
controleren of er niks in zit dat schokkend of spannend kan zijn voor jouw klas.  
 
BEDREIDGDE DIERSOORTEN (6+) 

• Als het bos verdwijnt, verdwijnen ook de dieren > Bekijk hier de video (1:34) 
o Bomen zijn het huis van dieren die bijna nergens anders voorkomen 
o Bossen worden bedreigd 
o WNf vertelt waarom er veel bos verloren gaat 
o Overzicht van gebieden ter wereld die er slecht aan toe gaan 
o Driekwart van leefgebied orang-oetans dreigt te worden vernietigd 
o Maar er is nog hoop: regeringen kunnen kap verbieden en bos terug planten 

• Rangers in het regenwoud: de jaguar in beeld >	Bekijk hier de video (9:55) 
o Janouk reist naar het regenwoud en ontdekt hoe het leefgebied van de jaguar 

beschermt wordt 
o Ze vertelt over ontbossing en laat zien hoe kwekerijen nieuwe bomen kweken 
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o Met een mix van verschillende soorten planten en bomen, komen er ook 
meer verschillende dieren 

o Als prooidieren voldoende te eten vinden in het bos, dan heeft de jaguar ook 
te eten 

o Ze gaan het regenwoud in om wildcamera’s te bekijken 
o Ze gaan kijken of er iets te zien is op de video’s en zien twee jaguars. 
o Ze vertellen hoe je de verschillen tussen jaguars kunt zien 

• Aantal wilde dieren met de helft afgenomen > Bekijk hier de video (2:45) 
o Samenvatting staat onder de video: open de link. 

 
 
HET REGENWOUD: DE LONGEN VAN DE WERELD (8+) 

• Waarom kappen mensen bomen in het tropisch regenwoud? >	Bekijk hier de video 
(1:24) 

o Er wordt uitgelegd hoeveel voetbalvelden gekapt worden 
o Er wordt uitgelegd waarom bos verdwijnt, bijvoorbeeld voor landbouw 
o Dat er zoveel bomen gekapt worden maakt dat het leefgebied van dieren 

kleiner wordt 
o Er wonen ook mensen in de bossen  
o Beka woont in het bos en vertelt waarom ze wil dat de ontbossing stopt (dit 

stukje is ondertiteld) 
• Waarom regent het zoveel in het tropisch regenwoud? > Bekijk hier de video (2:06) 

o Janouk vertelt wat het regenwoud is en waarom het er zo vochtig is 
o Ze legt uit waar de regenwouden te vinden zijn op de wereld 
o Ze legt uit hoe het kan dat het zoveel regent in het regenwoud 

• Bos gemaakt door de mens: zo werkt herbebossing > Bekijk hier de video (1:38)  
o Tekenfilm over waarom hout gekapt wordt, waar het voor gebruikt wordt en 

hoe herbebossing werkt. 
• Het Klokhuis over het tropisch regenwoud > Bekijk hier de video (15:27) 

o Het klokhuis gaat op bezoek bij een kas waarin het regenwoud wordt 
nagebootst. Ze leggen uit hoe dat werkt. 

o Er wordt verteld welke dieren er in het regenwoud leven. Er komen ook wat 
enge dieren voorbij, zoals een vleermuis en een slang. 

 
VERSCHILLENDE MENSEN EN MANIEREN VAN LEVEN (10+) 

• Beka woont in het regenwoud en probeert het te beschermen > Bekijk hier de 
video (2:13) 

o We zien inheemse stammen die samenkomen om hun leefgebied in het woud 
te beschermen.  

o Beka vertelt waarom zij als bewoners van het woud last hebben van 
ontbossing. 

• Bijzondere stam in de jungle van Brazilië gefilmd > Bekijk hier de video (1:37) 
o Samenvatting staat onder de video: open de link. 
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