
Waar ligt Ethiopië?
•  ten zuiden van de evenaar
•  op de evenaar
•  in Oost-Afrika

•  in West-Afrika

Welk land grenst niet aan Ethiopië?
o Kenia
o Soedan
o Oeganda
o Eritrea

Wat is de hoofdstad van Ethiopië?
o Addis Abeba
o Axum
o Lalibela
o Nairobi

Ethiopië is.....
•  42x zo groot als Nederland 

met 34 miljoen inwoners
•  34x zo groot als Nederland 

met 73 miljoen inwoners
•  34x zo groot als Nederland 

met 37 miljoen inwoners
•  73x zo groot als Nederland 

met 34 miljoen inwoners

Het temperatuurverschil in Ethi-
opië....
•  is minimaal, want het is overal 

altijd droog
•  is minimaal, want het hele land 

is vlak
is groot, want het land kent ver-
schillende landschappen
•  is groot, want de winter is 

extreem koud

Bijna de helft van de Ethiopische 
bevolking is:
o ouder dan 15 jaar
o jonger dan 15 jaar
o ouder dan 65
o jonger dan 65

De officiële taal in Ethiopië is:
•   Amhaars, de handelstaal is 

Engels
•   Engels, de handelstaal is 

Tigrinya
•   Amhaars, de handelstaal is 

Tigrinya
•   Engels, de handelstaal is 

Amhaar

Ongeveer 45% van de Ethiopiërs 
is:
o Ethiopisch orthodox
o christelijk
o moslim
o niet gelovig

Welke steden liggen in Ethiopië?
•  Addis Abeba, Lalibela, Nairobi
•  Lalibela, Harar, Nairobi
•  Axum, Lalibela, Bahir Dar
•  Addis Abeba, Bahir Dar, Mom-

basa

Van alle mensen in Ethiopië leven 
29 miljoen mensen van het vol-
gende inkomen:
30 sec
o 5 euro per week
o 1,5 euro per week
o 5 euro per dag
o 1,5 euro per dag

Wat is de meest populaire sport 
in Ethiopië?
o Curling
o Atletiek
o (Tampon-)Hockey
o Skiën

Wat is de officiële taal van Ethi-
opië?
o Italiaans
o Oromo
o Engels
o Amhaars





Wat is het grootste exportpro-
duct van Ethiopië?
o Vis
o Koffie
o IJsjes
o Sinaasappels

Welke kleur zit niet in de Ethiopi-
sche vlag?
o Rood
o Paars
o Groen
o Geel

Hoe heet de bekendste Ethiopi-
sche sporter?
o Wout van Zoelen
o Ban Ki Moon
o Haile Hema Selassie
o Haile Gebre Selassie

Welke rivier stroomt door  
Ethiopië?
•  De Rode Nijl
•  De Witte Nijl
•  De Blauwe Nijl
•  Er is geen rivier in Ethiopië

Wat is het nationale gerecht 
van Ethiopië?
•  Boerenkool met worst
•  Injera
•  Matoke
•  Bobotie

Wat is een bijnaam van Ethiopië?
•  Het “koffiekoninkrijk”
•  De “hardloophemel”
•  De “bakermat van de atletiek”
•  De “wieg van de beschaving”

Wat gebeurt er met de Ethiopi-
sche bevolking de komende 35 
jaar?
•  Die halveert
•  Die verdubbelt
•  Die verdwijnt
•  Ethiopië bestaat niet meer 

over 35 jaar

Wat is hongersnood?
•  Een land dat te weinig eten 

verbouwt voor de eigen 
bevolking

•  Een acuut gebrek aan voed-
sel in een samenleving

•  Als er meer dan 1 miljoen 
mensen sterven aan voed-
seltekort

•  Als mensen voortdurend te 
weinig voedsel binnenkrijgen 

Welke vorm van honger komt het 
meeste voor?
o Ondervoeding
o Hongersnoden

De voedselbalans is de verhou-
ding tussen de voedselvoorraad 
en de...
o Voedselproductie
o Voedselimport
o Voedselexport
o Voedselconsumptie

Hoe heette het huidige Ethiopië 
vroeger?
o Aksum
o Abbesinie
o Gondar
o lalibella

Wat zijn populaire Ethiopische 
instrumenten?
o Een harp
o Een kebero
o Een masinko
o Een trommel





in Ethiopie betalen ze met
o Birr
o Ethiopische dollar
o Nafka
o Ethiopische frank

De directe oorzaak van bodem-
degradatie in Ethiopië is
o verzilting
o bevolkingsgroei
o overbegrazing
o overstromingen

De afkorting FAO betekent

•  Food and Agriculture Or-
ganization

•  Foreign Alliance Organi-
zation

•  Foreign Agriculture Orga-
nization

•  Flora and Animal organi-
zation

Welke uitspraak over Ethiopië is 
NIET waar?
•  nooit een kolonie geweest
•  landlocked country
•  redelijke infrastructuur
•  veel AIDS

in welke sector werken de mees-
te Ethiopiërs?
o primair
o secundair
o diensten
o infromele

Wat is elephantiasis?
•  Infectie door een rond-

worm die extreme zwellin-
gen veroorzaakt.

•  Virale infectie die een 
soort grieptoestand ver-
oorzaakt.

•  Bacteriële infectie die ver-
lamming veroorzaakt.

•  Schimmelinfectie die 
overvloedige huidschilfers 
veroorzaakt. 

Hoeveel mensen zijn er op we-
reldschaal geïnfecteerd door 
elephantiasis?
o 20 miljoen
o 67 miljoen
o 1 miljoen
o 100 miljoen

Door welke ziekteverwekker 
wordt elephantiasis veroor-
zaakt?
o Olifant
o Vrouwelijke mug
o Aardworm
o Filaria worm

Door welk organisma wordt 
elephantiasis overgedragen?
o Filaria worm
o Rat
o Vrouwelijke mug
o Aardworm

Waardoor ontstaat de extreme 
zwelling bij elephantiasis?
•  De parasie verstopt de 

lymfevaten waardoor vocht 
zich ophoopt

•  De parasiet groeit enorm 
aan en neemt ruimte in in de 
bindweefsels.

•  De parasiet blaast zichzelf 
op.

•  De parasiet doet plaatse-
lijk kluwens van bloedbanen 
ontstaan. 

Hoe frequent moet je een medi-
cijn innemen om elephantiasis te 
voorkomen?
o Eén keer per jaar. 
o Eén keer per week.
o Dagelijks
o Maandelijks

Wat is een ander woord voor het 
syndroom van Down?
o Triosomie
o Trisomie
o Triomie
o Triometrie





Een kind dat het syndroom van 
Down heeft, heeft1 chromo-
soom te veel, van wie komt dit 
chromosoom meestal? 
o Moeder
o Vader

Bij hoeveel procent van de per-
sonen met het syndroom van 
Down betreft het een erfelijke 
aandoening. 
o 9%
o 96%
o 4%
o 14%

Hoe ontstaat het syndroom 
van Down?
•  Door aangekleefde chromo-

somen
•  Door gebroken chromosomen
•  Door een extra chromosoom
•  Geslachtgemeenschap is 

verkeerd gegaan

Welke kenmerken kloppen?
•  Vlak achterhoofd, sluik en 

dun haar
•  Hyperventilatie
•  Grotere maag dan ‘normale 

mensen’ 
•  Gebroken vingerkootjes

Downsyndroom is de meest 
voorkomende chromosoomafwij-
king bij levend geborenen.
o Waar
o Niet waar

Het syndroom van Down is ver-
noemd naar 
•  de Engelse arts John Down, 

die het in 1866 als eerste 
beschreef. 

•  William Down: de eerste pa-
tient die beschreven werd.

•  Josephine Down die de 
moeder was van de eerst 
beschreven persoon met 
het syndroom.

Kenmerken van het syndroom 
van Down zijn:
•  Smalle tong
•  Grote ruimte tussen vierde 

en vijfde teen
•  Normaal postuur
•  Geen van deze antwoorden 

zijn juist

Downsyndroom wordt veroor-
zaakt door een extra chromo-
soom in welk paar is dit het 
geval?
o 18
o 21
o 19
o 22

Door welk onderzoek wordt de 
diagnose downsyndroom beves-
tigd?
o monigram
o cladiogram
o karyogram
o midsteram

Het syndroom van Down wordt 
ook wel “Mongolisme” genoemd, 
waar komt dat vandaan? ?
•  Een term uit de psychologie
•  De naam van de ontdekker
•  Van een bevolkingsgroep

Door welk typisch lichaamlijk 
kenmerk werden mensen met 
het downsyndroom ook Mon-
gooltjes genoemd?
o Kleine handen
o Kleine oren
o Scheve ogen
o Grote tong

Tot welke mensensoort behoor-
de Lucy ?
•  Homo habilis
•  Australopithecus Africanus
•  Australopithecus Afarensis





In welk land werd het skelet van 
Lucy gevonden ?
o Congo
o Ethiopië
o Somalië
o Namibië

Wie leidde de opgravingen van 
Lucy ?
o Scarlett Johanson
o Donald Duck
o Donald Johanson
o Donald Svensson

Wanneer leefde Lucy ?
o 3 miljoen jaar geleden
o 5 miljoen jaar geleden
o 3,5 miljoen jaar geleden
o 2,5 miljoen jaar geleden

Hoe oud was Lucy toen ze 
stierf ?
o 19 jaar
o 3,5 miljoen jaar
o 21 jaar
o 25 jaar

Wie zong het liedje “Lucy in the 
sky” (naar wie Lucy genoemd 
is)?
o The Rolling Stones
o The Bee Gees
o The Diamonds
o The Beatles

Hoe heet de vallei in Ethiopië 
waar veel resten van mens- 
achtigen/eerste mensen gevon-
den zijn?
o Vallei Der Koningen
o Esthivallei
o De Grote Slenk

Welke naam kreeg de eerste 
‘aapmens’?
o Lilly
o Louis
o Lucy

Grenst Ethiopië aan een zee?
o ja
o nee

Wat is een ‘Injeera’?
o ochtendgebed
o gerecht
o lange afstandsloper
o instrument

Wat is de gemiddelde levensver-
wachting in Ethiopië?
o 62 jaar
o 39 jaar
o 48 jaar
o 82 jaar

Hoe lang duurt een gemiddelde 
koffieceremonie?
o 28 minuten
o 2 volle dagen
o 1 week
o 3 uur

Wie is geen Ethiopische langeaf-
standsloper?
o Addis Abebe
o Haile Gebrselassie
o Kenenisa Bekele
o Wilson Kipeter





Wat is de traditionele dans in 
Ethiopië?
o de schouderdans
o de ‘kont’dans of  
 Ethiopisch ‘twerken’
o de beendans
o de buikdans

Wat is de hoogste berg in Ethi-
opië?
o Kilimanjaro
o Ras Dashan
o Simien mountain
o Tullu Demtu

Broeder Saul heeft panne met 
de moto.  Gooi de teerling nog 
een keer en tel zoveel ogen te-
rug op het spelbord. 

Vandaag steekt het hem niet 
op een litertje brandstof.  Gooi 
nog een keer en rijd spoorslags 
verder. 

Olala, het gaat goed vandaag.  
De brommer van broeder Saul 
mag 10 vakken verder. 

Verdikke, ongeluk gehad.  Broe-
der Saul moet met zijn brommer 
10 vakken terug rijden. 

Geluk of ongeluk??? je mag naar 
het nummer van Metike rijden. 

Geluk of ongeluk??? Rij naar het 
nummer van Samper.   
 

Pech jongens, broeder Saul zijn 
brommer begeeft het, stap te-
rug naar het broederhuis...

Geluk of ongeluk???  Rij naar het 
nummer van Tsahai.

Broeder Saul heeft succes met 
de behandeling.  Je mag nog een 
keer scoren.   

Nu heeft Broeder Saul de zeep 
vergeten meenemen om de 
voeten van Tshai te behandelen. 
Rij er terug om naar het broe-
derhuis. 





Dit is een bordspel. De pionnetjes vind 
je op de bijgevoegde kaarten. Knip de 
blauwomlijnde vakken uit, plooi onder 
de wielen, zowel de bovenste als de 
onderste brommer.  Het witte vlakje 
tussen de wielen is de steun. 
Het spel werkt als een ganzenspel.  Er 
wordt dus gegooid met een teerling 
en de spelers verplaatsen hun pion-
netjes. 
MAAR: 
•  De spelleider beheert de spel-

kaarten die hij bij de start van het 
spel goed door elkaar schudt. 

•  Bij elke gooibeurt neemt de spel-
leider de bovenste kaart van de 
stapel en leest voor wat op de 
kaart staat (liefst alleen aan de 

speler). 
•  Er zijn 2 soorten kaarten: kaar-

ten die de spelers vooruit of 
achteruit laten gaan en kaarten 
met denkvragen, meestal meer-
keuzevragen. 

•  De eerste soort kaarten stelt 
geen probleem.  Gewoon doen. 

•  Op de kaarten met meerkeuze-
vragen is het juiste antwoord 
onderlijnd. De spelleider mag de 
tekst dus niet laten zien aan de 
spelers!

•  De spelers mogen alle mogelijke 
opzoekingsmateriaal gebruiken, 
ook internet en wikipedia. Als 
de school dit toestaat mag 
gerust de smartphone of tablet 

gebruikt worden. 
•  Is het antwoord juist, dan mogen 

de spelers de gegooide ogen met 
3 verhogen. Is het antwoord fout, 
wordt er 1 oog afgetrokken. 

•  De vragen zijn niet steeds gemak-
kelijk.  Misschien best vooraf se-
lecteren welke in het spel blijven. 
Gemakkelijkere vragen aanmaken 
is natuurlijk ook mogelijk. 

•  Is de opdracht klaar, dan komt de 
kaart onderaan de stapel

•  De winnaar is de speler die exact 
uitkomt op het vakje van Winchet. 
(Gooit men teveel ogen om uit te 
komen, dan telt men terug...)

•  De spelleider heeft altijd gelijk, 
ook als hij ongelijk heeft! 




