Project
De straatkinderen van Caracas
Waarom belanden kinderen op straat?
In de hele wereld leven kinderen op straat. Ze hebben geen huis, geen thuis. Daarvoor zijn
verschillende oorzaken. Duid die in de woordzoeker aan in het rood. De mogelijke gevolgen van op
straat leven duid je aan in het groen. De woorden staan horizontaal () en verticaal ().
Oorzaken van op straat leven
honger
geweld
weeskind
verwaarlozing
armoede

Gevolgen van op straat leven
misdaad
drugs
ziekte
stelen
verslaving

Het verhaal van Miguel
Lees hieronder het verhaal van Miguel.
Hallo, ik heet Miguel en ben 11 jaar. Ik woon met mijn ouders, twee zussen en drie
broers in de sloppenwijken van Caracas. Mijn ouders hebben te weinig geld voor
kleding, eten, medicijnen, school … Ze kunnen niet meer voor ons allemaal zorgen.
Thuis hebben we zelden elektriciteit of stromend water.
Mijn ouders willen een betere toekomst voor ons. Daarom vroegen ze of de paters
salvatorianen konden helpen. Gelukkig wel! Ze zorgen dat we naar school kunnen, kleding hebben. Ik ga
mijn best doen op school, zodat ik later een goede job vind. Dan kan ik mijn ouders helpen, na alles wat
zij al voor mij gedaan hebben.
En jij?
 Herken je jezelf in iets uit het verhaal van Miguel?
 Ken jij persoonlijk iemand die zich zo voelt als Miguel?
 Hoe zou jij het vinden om niet elke dag stromend water of elektriciteit te hebben?
 Hoe zou jij Miguel proberen te helpen?
 Hoe zie jij jouw toekomst?

Het verhaal van Manolo
Lees hieronder het verhaal van Manolo. Beantwoord daarna de vragen met “waar” of “niet waar”.
Ik ben Manolo en ik ben 16 jaar. Toen ik 12 was, ben ik thuis weg gegaan. Ik had het gevoel dat het er
niet meer leefbaar was. Alles ging fout: we hadden bijna elke dag honger, mijn ouders hadden
voortdurend ruzie en soms deelde ik ook in de klappen, het lukte me niet meer om naar school te gaan.
Uiteindelijk kwam ik op straat terecht. Ik maakte snel foute vrienden. We deden mensen pijn, pakten
hun geld af. En ik had nog steeds honger!
Op een dag ontmoette ik pater José. Hij nam me mee naar een opvanghuis. Hier maakte ik échte
vrienden. Nu helpen mensen me pas echt. Ik ga ook weer naar school en leer daar veel bij over mezelf,
ons land en de wereld. Ik voel me er echt goed! En nu geloof ik dat ook ik een goede toekomst kan
hebben!
Waar
De ouders van Manolo hadden niet genoeg geld
om eten te kopen.
Op straat vond Manolo genoeg te eten.
Manolo gaat vandaag weer graag naar school.
Op straat maakte Manolo goede vrienden.
Pater José ving Manolo bij zijn thuis op.

Niet waar

