Venezuela
Leer Venezuela kennen!
Vul het kruiswoordraadsel in.

Horizontaal 
1
De hoofdstad van Venezuela is …
4
Heel wat kinderen in Venezuela hebben
geen thuis. Zij leven op …
5
Er staan acht … op de vlag van Venezuela.
7
Venezuela ligt in …-Amerika
Verticaal 
2
De officiële taal in Venezuela is …
3
96 % van de bevolking van Venezuela is …
6
De kleuren van de vlag van Venezuela zijn
geel, blauw en …

Het dagelijkse leven in Venezuela
Lees de tekst over Venezuela hieronder. Beantwoord dan de vragen. Zet daarvoor een kruisje bij
“waar” of bij “niet waar”.
Venezuela is een land in het noorden van Zuid-Amerika. Het is 900.000 km² groot en er wonen ongeveer
31 miljoen mensen. Er is op korte tijd heel wat veranderd in Venezuela. Vroeger hadden de meeste
mensen het er best goed: de volwassenen konden werken, de kinderen gingen naar school en iedereen
voelde zich veilig. De grote olievoorraad van het land zorgde ervoor dat mensen een goed leven hadden.
Vandaag is dat anders. Rijken houden de olie voor zich en het land krijgt ook niet meer zoveel geld voor
de olie. Veel mensen hebben geen werk meer en zo is er ook niet meer genoeg geld om kleding, eten of
geneesmiddelen te kopen. De kinderen kunnen niet meer altijd naar school. Dat kost te veel geld en er
zijn niet eens genoeg leerkrachten. De inwoners van Venezuela weten ook niet of ze wel elke dag
stromend water of elektriciteit zullen hebben. Mensen voelen zich ook niet meer veilig, omdat er veel
geweld is. Daarom proberen heel wat mensen Venezuela te verlaten: ze gaan naar een ander land om
een nieuw leven te beginnen.
Waar
Venezuela is 30 keer groter dan België.
Venezuela is altijd een arm land geweest.
Venezuela heeft veel goudmijnen.
Kinderen kunnen niet meer elke dag naar school.
Veel mensen gaan weg uit Venezuela.
In Venezuela is er vandaag veel geweld.

De vlag van Venezuela
Kleur de vlag in de juiste kleuren.

Verbind de juiste kleur met de juiste betekenis.
Rood


Zee
Geel


Rijkdom
Blauw


Moed

Niet waar

