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HOE MAAK JIJ 
DE WERELD 

mooier?
1.   DE VLIEGER VAN JE BUURJONGEN DAVID ZIT VAST IN DE BOOM IN 

JULLIE ACHTERTUIN. WAT DOE JE?
   Hoe komt die vlieger daar? Was David in jullie 

tuin, was het touw te lang? Je gaat hem eerst 
eens even flink aan de tand voelen.

   Je maakt een actieplan: jij gaat je vader 
roepen en je broertje haalt de ladder uit de 
schuur. Dit gaat opgelost worden!

   Je zit al halverwege de boom. Toen je 
de vlieger zag zitten, ben je er direct 
ingeklommen. Je hebt ‘m al bijna te pakken!

2.   JE KLASGENOOTJE EVI WORDT GEPEST OMDAT ZE EEN   
HELE GROTE BOS MET KRULLEN HEEFT, HAAR HAAR GROEIT 
ALLE KANTEN OP. WAT DOE JE?

   Je gaat op onderzoek uit. Je vraagt de pesters 
waarom ze dat doen, en vraagt ze hoe ze zich 
zouden voelen als zij zo gepest zouden voelen.

     Je gaat op internet op zoek naar 
beroemdheden die ook zulke krullen hebben om 
te laten zien dat het juist heel mooi is!

   Je gaat de pesters eens flink vertellen wat je 
van ze vindt. Hoe halen ze het in hun hoofd 
om Evi zo lastig te vallen? Kom maar op!

3.   JE HEBT VANDAAG JE ZAKGELD GEKREGEN.    
WAT GA JE ERMEE DOEN?

     Je vraagt aan je vader hoe hij bedacht heeft 
welk bedrag je krijgt als zakgeld en vraagt 
aan je vrienden hoeveel zakgeld zij krijgen.

    Je maakt een lijstje met alle 
dingen die je 

graag wilt hebben en rekent u
it hoe lang je 

moet sparen om deze te kunnen
 kopen.

   Je doet de helft in je portemo
nnee zodat je 

straks wat lekkers kunt kopen
 en de andere 

helft doe je zondag in de coll
ectezak.

4.   JE KRIJGT EEN NIEUWE SLAAPKAMER! DAAR KIJK JE AL JAREN 

NAAR UIT EN EINDELIJK IS HET ZOVER. WAT DOE JE ALS EERSTE?

    Je gaat eens rustig met je moe
der aan de 

keukentafel zitten. Wat mag je
 nieuw? Meubels, 

behang? Wanneer gaan jullie d
at doen? Je gaat 

een compleet plan maken!

   Je gaat online eerst uitgebre
id lezen over de 

laatste trends in bedden en ka
sten en zoekt 

voorbeelden van kleuren, beha
ng, meubels en 

inrichting.

   Je moeder heeft het net verte
ld en jij rent 

direct naar boven om het oude
 behang van je 

muur af te trekken! 

HELP MEE  

STEEK JIJ JE HANDEN UIT DE MOUWEN OF BEN JE 
JUIST EEN DENKER?

LEES DE UITSLAG OP PAGINA 23!
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UITSLAG!
HOE MAAK JIJ DE WERELD mooier?
Heb je de vragen van de quiz op pagina 9 

beantwoord? Bekijk dan hier welk symbooltje 

je het meest gescoord hebt en wat dat over 

jou zegt.

    Je stelt graag kritische vragen en neemt geen 

genoegen met een half antwoo
rd. Jij laat je ook 

niets op de mouw spelden en z
orgt dat je overal 

alles van weet. Jij zorgt er vo
or dat anderen hun 

ideeën ook beter gaan overden
ken!

   Een echte denker, dat is wat 
jij bent. Je zal niet 

snel iets ondoordachts doen. Vo
ordat jij iets gaan 

doen, denk je eerst heel goed 
na over alle voor- 

WAT ZG JE?

en nadelen en wat de slimste manier is om het aan te pakken. Het probleem wordt volledig opgelost. Niets wordt vergeten, want je hebt overal aan gedacht!

    Jij bent een bezig typje! Als iemand een probleem heeft, steek jij direct je handen uit de mouwen. Moet er iets opgelost worden? Jij staat vooraan om te helpen!

Heb je van alle symbolen wat? Dan ben je heel veelzijdig. Jij verrast mensen steeds weer. Het is nooit saai als jij in de buurt bent!

NEDERLANDS IK GA NAAR SCHOOL GOEDEMORGEN TOT ZIENS WIL JE MET ME SPELEN? IK HOU VAN JOU DANK JE WEL

SWAHILI* MIMI KWENDA SHULE NZURI ASUBUHI KWAHERI UNATAKA KUCHEZA NA MIMI? MIMI NAKUPENDA SHUKRANI

PORTUGEES I IR PARA A ESCOLA BOM DIA ADEUS VOCÊ QUER BRINCAR COMIGO? EU TE AMO OBRIGADO

INDONESISCH AKU PERGI KE SEKOLAH SELAMAT PAGI SELAMAT TINGGAL ANDA INGIN BERMAIN DENGAN SAYA? AKU MENCINTAIMU TERIMA KASIH

ENGELS I GO TO SCHOOL GOODMORNING GOODBYE DO YOU WANT TO PLAY WITH ME? I LOVE YOU THANK YOU

*veelgesproken taal in o.a. Kenia en Uganda.
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Z JIJ EN IK


