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ALS JE IN EEN 

SLOPPENWIJK 
WOONT

Je hebt vast wel eens gehoord van het woord ‘sloppenwijk’. Misschien heb je ook wel eens een foto van zo’n wijk gezien of er iets over gezien op televisie. Maar wat weet je er nu echt van?

Offi cieel betekent het woord ‘sloppenwijk’: een armoedige buurt in een stad.Het is een wijk waar mensen wonen die door geldgebrek of woningnood geen beter huis kunnen krijgen. Ze zijn vaak van het platteland naar de grote stad getrokken om werk te vinden, omdat ze hopen zo wat geld te kunnen verdienen. De ‘huizen’ zijn vaak gebouwd van bouwrestjes en ander afval. 

Kun je je voorstellen hoe het is om in een sloppenwijk te wonen? Het klinkt niet zo leuk, maar wat betekent het nu echt?

r HUN WERELD

 PAS OP! 
Alle mensen in die in de sloppenwijk wonen, hebben te weinig geld. Soms zelfs zo weinig dat ze geen eten kunnen kopen voor zichzelf en hun gezin. Hun situatie is hopeloos en vaak zien ze geen andere uitweg dan slechte dingen te doen. Stelen, vechten, vrouwen lastigvallen, slaan, kinderen ontvoeren, beroven enzovoort. De deuren van de huizen hebben geen slot; soms is er zelfs geen deur. Veel mensen hebben geen werk en zitten daarom de hele dag op straat. Ze zitten daar vaak te gokken of te drinken. Het is dan meestal ook echt niet veilig om in een sloppenwijk over ‘straat’ te lopen, en al helemaal niet ’s avonds als het donker is!
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ALLES OVER POEP- EN PIES IN DE WC-WEEK 
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 WAT IS HET HIER DRUK!
In een sloppenwijk bouwen mensen zelf een 

‘huisje’ van de materialen die ze vinden. Er zijn 

geen bouwregels en elke vierkante meter wordt 

gebruikt. Soms worden huizen zelfs boven op 

elkaar gebouwd. De huizen zijn heel klein en 

er is geen ruimte om de huizen heen. Je zit 

bijna letterlijk ‘bij elkaar op de lip’. Er wonen 

duizenden mensen (soms zelfs miljoenen) 

op kleine stukken grond. De huizen zijn niet 

geluidsdicht en er is altijd lawaai, dag en nacht. 

Probeer dan maar eens je huiswerk te maken of 

’s avonds lekker te gaan slapen!

 BAAN GEZOCHT!
Stel je voor… je woont in een 
sloppenwijk omdat je geen geld 
hebt. Maar je wilt heel graag geld 
gaan verdienen, dus je gaat een 
baan zoeken. Dat is heel lastig als 
je daar woont. Waarom? Nou er 
wonen duizenden andere mensen 
die net als jij een baan zoeken. 
En als er al ergens een baan 
beschikbaar is, dan zitten ze vaak 
niet te wachten op iemand die in 
een sloppenwijk woont. Zo kom je 
er toch nooit uit!

 NAAR DE WC
In een sloppenwijk hebben de ‘huizen’ 

geen wc of stromend water. Dat betekent 

dat je voor elke kleine of grote boodschap 

buiten een plekje moet zoeken. Kun je je 

voorstellen hoe vies het daar dan wordt? 

Stromend water is er ook niet. Geen kraan 

dus waar je water uit kunt halen om wat te 

drinken of je te wassen. Water wordt soms 

bij een centraal punt gehaald (dat ver 

van je huis kan liggen) of uit een rivier of 

meertje in de buurt. Als je je dan bedenkt 

dat alle mensen uit de sloppenwijk 

hetzelfde doen, kun je je wel voorstellen 

dat dat niet zo fi jn is.

LEES VERDER! ➦
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FEITJES
  Wereldwijd woont 16% van alle 

mensen in een sloppenwijk. In 
totaal zijn dit 1 miljard mensen! 
(dit is 60 keer zoveel mensen 
als er in heel Nederland 
wonen!)

  De top 3 van grootste 
sloppenwijken ter wereld is:

  1.  Maharashtra in India 
–  hier wonen 19 miljoen 
mensen (meer dan in  
heel Nederland!)

 2.  Kibera in Kenia - hier 
wonen 2,5 miljoen mensen

  3.  Orangi Town in Pakistan 
– hier wonen 1,8 miljoen 
mensen

  Andere woorden voor 
sloppenwijk zijn: krottenwijk, 
krottenbuurt, plakkerskamp, 
slum of bidonville

Bronnen: Compassion 
International, Wikipedia, 
CIA Worldbook of facts

 IK WORD ER ZIEK VAN! 
Doordat er geen schoon water, douches 
en wc’s zijn, is het heel vies in de 
sloppenwijk. De grond is niet van asfalt 
of tegels zoals in Nederland, maar 
meestal een laag afval met modder. 
Zelfs de lucht is er vies. 
De mensen die daar wonen, kunnen 
zich niet goed schoon maken en 
hebben geen schoon water om te 
drinken. Ze eten vaak ook eten dat ze 
in de stad op straat of op de vuilnisbelt 
gevonden hebben. Door al deze dingen 
kunnen ze heel ziek worden. En geld 
voor een dokter hebben ze niet. 6

 EN SPONSORKINDEREN DAN?
Veel sponsorkinderen wonen in een sloppenwijk. Dat is niet leuk voor ze, maar Compassion 
helpt ze zoveel mogelijk. Ze kunnen naar school, zodat ze later een goede baan kunnen 
krijgen en in een beter huis kunnen gaan wonen. Op het project krijgen ze ook gezond eten 
en drinken en als ze ziek zijn, kunnen ze naar de dokter of het ziekenhuis. 

Als je in een sloppenwijk 
woont, is alles om je heen 
vies, kapot en waardeloos. 
Kinderen die daar wonen 
denken vaak dat zij ook 
waardeloos zijn. Daarom 
is het heel belangrijk 
dat ze leren dat ze juist 
heel waardevol zijn. En 
dat kun jij vertellen in 
de brieven die je naar je 
sponsorvriend stuurt! 


