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r HUN WERELD

DIT IS mijn KAMER!
Hoe ziet jouw k

amer er uit? Heb
 je vrolijk gekl

eurd 

behang? Vloerbe
dekking of lami

naat op de vloe
r? 

Boeken aan de m
uur? Misschien 

zelfs wel een e
igen 

televisie?

Hoe je kamer er
 ook uit ziet, h

et is JOUW plekj
e! Hier 

slaap je, maak j
e je huiswerk, s

peel je met je v
rienden 

of zit je gewoon
 lekker te onts

pannen met een 

stripboek.

Vraag je je wel 
eens af hoe de 

kamer van je 

sponsorvriend e
r uit ziet? Hier

 zie je een paar
 kamers 

van sponsorkin
deren in allerl

ei landen in de
 wereld:

ANGELICA, 8 JAAR • ECUADOR
In Ecuador zijn veel 

huizen die aan de 

kust staan, gemaakt v
an hout en bamboe. 

Ze zijn hoog gebouwd 
om ervoor te 

zorgen dat er geen w
ater naar binnen 

kan stromen tijdens h
et regenseizoen. 

Angelica’s kamer is m
aar klein, maar 

ze is heel blij dat ze
 een eigen kamer 

heeft. Ze vindt het ni
et erg dat ze geen 

tafeltje heeft, ze maa
kt haar huiswerk 

gewoon op haar bed!

MORTOONAE, 11 JAAR • THAILAND Mortoonae en zijn vader wonen in een huis dat gemaakt is van bamboe. Hij slaapt op een deken op de grond onder een muskietennet. Zijn vader slaapt buiten op de veranda. Het huis heeft geen elektriciteit, dus als Mortoonae ‘s avonds zijn huiswerk moet maken, doet hij dit bij het licht van een kaars.

CYNTHIA, 7 JAAR • GUATEMALA
Ook al wonen ze in een

 sloppenwijk met gekra
akte 

woningen, de ouders va
n Cynthia zijn trots da

t ze 

een eigen huisje om in 
te wonen hebben. Cynth

ia 

haalt goede cijfers op 
school. Ze doet ook erg

 

haar best, want ze wil 
later dokter worden!
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JUAN, 7 JAAR • ECUADOR
Juan woont samen met

 zijn moeder in dit h
uis 

dat gemaakt is van b
etonblokken. Ze slape

n in 

één bed, behalve als 
zijn moeder aan het w

erk 

is, dan blijft hij all
een thuis. “Als ik all

een 

ben, ga ik meestal mi
jn huiswerk maken. Ik

 kan 

nu getallen tot 200 s
chrijven,” zegt Juan. 

“Het 

lijkt me leuk om late
r buschauffeur te wo

rden, 

zodat ik op heel veel
 plaatsen kan komen.

”

LUIZ ANDRE, 7 JAAR • BRAZILIË
Het gezin van Luiz woont in een stenen huis 

met 2 kamers. Zijn ouders slapen in de ene 

kamer en Luiz slaapt met zijn broer en zus in 

hangmatten in de woonkamer. “Ik vind het leuk 

om in een hangmat te slapen,” zegt Luis. “Ik 

heb nog nooit in een bed geslapen.”

RONALD, 17 JAAR • BOLIVIA
Ronalds vader w

erkt in Chili (e
en land vlak 

naast Bolivia). 
Het geld dat hi

j daar verdient
, 

stuurt hij op n
aar Ronald en z

ijn moeder, 

zodat zij de hu
ur van hun hui

s kunnen 

betalen. Ronald
 vindt het leuk

 om de muren 

van hun huis t
e versieren met

 dingen die hij
 

op school gelee
rd heeft, zoals 

topografie en 

biologie. Hij ze
gt: “Zo ziet het 

huis er vrolijk
 

uit en het maak
t mijn moeder a

an het lachen.”

HADASSAH, 12 JAAR • NEDERLAND
In mijn kamer heb ik een bureau, een wastafel, een 

luie stoel, een kast en een bed met nachtkastje. 

Mijn favoriete plekje is toch wel mijn bed!

ANSELMO, 1,5 JAAR, TANZANIA
Anselmo, moeder Elizabeth en zijn twee zusjes en broertje 
wonen in een huis van steen en cement. Het huis heeft 
twee kamers. In de ene kamer zitten ze overdag en in de 
andere kamer slapen ze ‘s nachts samen. Het huis heeft 
geen elektriciteit en  de huur is € 7 per maand. Dat lijkt 
weinig, maar voor Elizabeth is dat heel veel geld en soms 
kan ze het niet betalen.


