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Les: 2

1a Plaats 2: Deze plaats is voor alle huizen (dorpen) en de school via de verharde weg te
bereiken. De locatie lijkt het meest centraal te liggen voor het reizen over de verharde
weg. Qua (langste) afstand is het ongeveer eerlijk verdeeld tussen dorp A en dorp C.
Plaats 1: Deze plaats is voor de bewoners van dorp A en de school beter dan plaats 2.
Voor dorp B is de afstand groter en de reistijd langer. Voor de bewoners van dorp C
is de reistijd veel langer, omdat ze óf over een lange, onverharde weg door het
regenwoud moeten lopen, óf een lang stuk over de verharde weg moeten reizen.
Kinderen zouden voor deze plaats kunnen kiezen omdat ze de positie van de school
belangrijk vinden.
Plaats 3: Deze plaats is alleen voor de bewoners van dorp C beter dan plaats 2.
Dit lijkt de minst geschikte plaats.
b

Afhankelijk van het antwoord bij vraag a).
Ja/ Nee, voor plaats 1: De bewoners van dorp C hoeven nu niet meer via een lange,
onverharde weg door het regenwoud. Ze hoeven nu nog maar een relatief kleine afstand
over een onverharde weg te lopen om bij pomp 1 te komen. Voor dorp A en de school
is deze locatie ook veel dichterbij. Alleen de bewoners van dorp B moeten nu wat
verder reizen, maar dat kan grotendeels over de verharde weg.
Ja/ Nee, voor plaats 2: deze plaats blijft het meest centraal voor de route over de
verharde weg.

2a In 2002
b

Dat er in 2001 minder eten (maïs) was voor de familie.

c

De oogst is in 2003 klein. Er zijn 6 zakken maïs geoogst. Die 6 zakken heeft de familie
hard nodig voor eigen gebruik. Er is dus geen maïs ‘over’ om te verkopen. De familie
heeft dus ook geen extra geld om snoepjes te kopen.
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