
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Leerling - informatie 

China      
- De stofstormen en het hooggebergte van Tibet   -  

Inleiding 

Jullie hebben al een les over de klimaten van China gehad. Met elkaar 

hebben we daarover gesproken. Weten jullie nog dat je bijna alle klimaten 

wel kunt vinden in China? Deze les gaan we nadenken wat voor gevolgen 

het heeft als je in een droog gebied leeft. Ook gaan we zien dat er een héél 

koud gebied is in China! Verder zien we dat de mensen in de stad Beijing 

veel te maken hebben met stofwolken. Dat komt onder andere de uitstoot 

van gassen door de industrie, de kolencentrales en de stadsverwarming. 

 

Veel plezier met het lezen van de tekst en maken van de vragen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Het beloofde land  

Het oude Israël en de Bijbel horen bij elkaar. De Bijbel begint al in Genesis, 

het eerste Bijbelboek,  over Israël. In de Bijbel staat dat Israël het 

‘beloofde land’ is van het Joodse volk. Niet alleen de Joden zien Israël als 

een heilig land. Ook christenen en moslims geloven dat Israël het land is 

waar God eenmaal zal terugkeren. Christenen vinden dit in het Oude 

Testament, Moslims lezen dit in de Koran. Op 15 mei 1948 werd de staat 

Israël opgericht. Eindelijk had het Joodse volk, dat eeuwenlang was vervolgd 

en opgejaagd, een eigen plek. Duizenden Joden die de Tweede 

Wereldoorlog hadden overleefd, emigreerden naar de nieuwe staat en 

bouwden een nieuw bestaan op. De staat Israël is er dus nog niet zo lang, 

maar de geschiedenis van het land is al heel oud, uit de tijd van de Bijbel. 

Het overgrote deel, namelijk 80% van de bevolking, is Joods. Je hebt dus te 

maken met een Joodse cultuur. Van de andere 20% is het merendeel 

moslim en een klein aantal christen.  

 

 Kun jij kenmerken noemen van een Joodse cultuur? 

Droogte in Yunnan. Elke druppel telt! Yunnan is een provincie van 

China. In een dorpje in deze provincie heeft het al drie jaar niet 

geregend.  

 

Vragen vooraf het lezen van de tekst: 

 

 Wat valt je op als je alleen naar de plaatjes kijkt? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 

 Als je de titel en de eerste alinea (dikgedrukt) leest, waar zal de 
tekst over gaan denk je? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wat kan een oorzaak zijn voor de droogte in China? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
 

Beantwoord de volgende vragen. Ze gaan over de tekst die je nu helemaal 

hebt gelezen. Het kan helpen om sommige stukken nog een keer te lezen. 

Het is best een moeilijke tekst, maar je begrijpt soms meer dan je denkt! 
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 China. Je doet er ruim een halfjaar met de boot over, dat deed Hudson 
Taylor. Wat zou jij doen op zo’n reis? 

 

 
 

Om te 

onthouden: 

In het westen 

van China vind 

je vooral de 

woestijnen. Het 

is een erg droog 

klimaat. Het 

regent er bijna 

nooit, maar als 

het er regent, 

regent het wel 

enorm hard! De 

grond bestaat 

vooral uit zand 

en rotsen. In dit 

gebied is het er 

dus erg droog 

en onvrucht-

baar.  
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Wat heb je geleerd deze les? Weet je het nog? 

In tweetallen: Om de beurt stel je elkaar een vraag: 

- In welke grote stad van China zijn er stofwolken? 

- Is dat vooral in de winter of in de zomer? 

- Waardoor ontstaan die stofwolken? 

- In welk gebied van China is het heel koud? 

- Welk klimaat is daar? 
 

 

 

 Kan je je er iets bij voorstellen hoe het is om maar weinig water te 
hebben?  

 
 

 Wat is een gevolg van de droogte? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 Schrijf op hoe het leven voor Cheng-shu is: 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
 Wat voor advies zou jij geven aan boer Zhang? Moet hij gewoon 

verhuizen of kan dat niet zomaar? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
 Kan je nu na het lezen van de tekst uitleggen wat wordt bedoeld 

met ‘elke druppel telt’? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
 In China breidt het woestijngebied uit. Wat is hier de oorzaak 

van? Zou je ook de gevolgen hiervan kunnen bedenken? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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