
MIJN BROER IS EEN AAP

Stap 1

1. Welk dier zie je op de foto hieronder? Wat weet je erover?

2. Je krijgt een tekst te horen over een babydolfijn, die Skippy heet. Luister aandach-

tig en beantwoord de volgende vragen met één woord.

• Is Skippy een kangoeroe?

• Werd Skippy geboren op 1 juli in Brugge?

• Zijn dolfijnen zoogdieren?

• Komt de kop van de dolfijn eerst bij de geboorte?

• Zwemt de pasgeboren dolfijn na de geboorte eerst naar boven?

• Heet de mama van Skippy Duck?

3. Welke woorden heb je gebruikt om de vragen te beantwoorden?

4. Kan je sommige vragen nog op een andere manier beantwoorden?

5. Onderstreep het eerste woord van de vragen. Wat valt je op als je al die onderstre-

pingen bekijkt?
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6. Hoe noem je dit soort vragen?

Samengevat

Stap 2

Adopteer eens een aap
Aarschot - Naast kinderen
kan je in België voortaan ook
apen adopteren. ‘Adopteren’
betekent aanvaarden als je
eigen zoon of dochter. De
apen komen wel niet echt bij
je wonen. Ze blijven in het
land. Maar je betaalt er elke
maand 200 frank voor. Daar-
mee beschermt men de apen
dan.

DIEREN

In België bestaat nu een vereni-
ging die Pro Primates heet. Pri-
mates betekent primaten en dat
is een andere naam voor apen.

Via die vereniging kan je een
aap ‘adopteren’. Zogezegd,
want je krijgt helemaal geen
aap. Integendeel, het geld dat je
aan Pro Primates geeft (200
frank per maand) is bedoeld
om de apen in hun eigen land
beter te beschermen. In veel
landen worden de apen ge-
dood. Boeren verdienen er geld
mee. Zolang die boeren geen
ander werk hebben, zullen ze
de apen blijven doden. Daarom
proberen verenigingen de boe-
ren ander werk te geven. Door
kleine fabriekjes op te richten
in het dorp van de boeren.

Maar dat kost geld. Over heel
de wereld zamelt men daarom
geld in.
Pro Primates vraagt aan de
mensen om een aapje te ‘adop-
teren’. Je betaalt dan maande-
lijks iets en in ruil krijg je in-
formatie en foto’s over de
apen. In België zijn er al een
100-tal mensen die een aapje
‘geadopteerd’ hebben. Je kan
kiezen uit brulapen uit Mexico,
chimpansees uit Zambia, fran-
jeapen uit Ghana, gibbons uit
Thailand en moormaki’s uit
Madagascar.
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1. Lees de tekst “Adopteer eens een aap …” en beantwoord de volgende vragen.

• Hoeveel moet je betalen om een aap te adopteren?

• Hoe heet de vereniging via welke je apen adopteert?

• Wie doodt de apen soms? Waarom?

• Wat krijg je in ruil voor dat maandelijks bedrag?

• Waar leven brulapen?

• Uit welke soorten apen kan je kiezen?

2. Kan je deze vragen beantwoorden met ja of nee?

3. Dit is blijkbaar een andere soort vraag. Noteer het eerste woord van elke vraag. 

4. Hoe noem je die woorden? Hoe noem je zo’n soort vragen?

Stap 3

1. In het volgende artikel staan enkele vragen. De antwoorden lieten we weg. Je

vindt ze achteraan. Zet ze op de juiste plaats in het artikel. Gebruik je gevoel voor

humor.

Zijn Amerikanen grappiger dan wij?

Misschien heb je wel eens het idee dat Ameri-
kanen grappiger zijn dan Europeanen. In televi-
sieseries als de Cosby Show of Married with
Children rollen de grappen na elkaar van het
scherm. Maar in werkelijkheid blijkt het wel te-
gen te vallen met dat gevoel voor humor. Veel
kinderen in de Verenigde Staten vervelen zich.
Als je aan een groep jongens en meisjes vraagt
of ze ook een grapje kennen, weet bijna nie-
mand iets leuks te bedenken of een grap te ver-
zinnen.
De meeste grappen die ze vertellen hebben de
vorm van een raadsel. Zoals de grap van Shayla
(13): Waarom rende de kip door de kamer?
(Antwoord:)

Of de grap van Patrick: Waarom hebben goril-
la’s zulke grote neusgaten? (Antwoord:)

Veel grappen zijn discriminerend voor bepaal-
de groepen mensen. Maar het vreemde is dat
het vaak iemand uit die groep is die de grap ver-
telt. Zelfspot dus. Zo vertelt Jean-Ann, een
zwart meisje van 12 jaar, ons de volgende grap:
Wat is het zwarte spul tussen de tenen van de
olifant? (Antwoord:) 

Kori vertelt een grap die niet erg vriendelijk is
voor vrouwen.
Wat doe je wanneer je afwasautomaat er plotse-
ling mee ophoudt? (Antwoord:)

Ook over Italianen vertelt men veel grappen.
Italianen vormen een grote bevolkingsgroep
van Amerika en veel van de grappen gaan over
hun gebrek aan hygiëne en intelligentie.
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Antwoorden:

verpulverde inboorlingen - omdat ze van die grote vingers hebben - de achterkant van

haar hoofd - je gaat naar de keuken en je slaat haar alle hoeken in - je legt een spiegel

op de bodem van de rivier - het bruinharige meisje, want het blonde meisje moest on-

derweg de weg nog vragen - aan het haar onder de vleugels - om aan de andere kant

te komen.

2. Wat heeft je geholpen bij het combineren van de juiste vragen en antwoorden?

Samengevat

Oefening
1. Iemand schrijft de naam van een dier op. De anderen moeten raden welk dier het is.

Je mag enkel ja/nee-vragen stellen.

2. Idem voor een leerling van de klas, bekend tv-personage,...

52

Rick (14): Hoe herken je een Italiaans vlieg-
tuig? (Antwoord:)

En deze: Heb je gehoord van die Italiaan die
zijn oren schoonmaakte? Zijn hoofd stortte in.
De populairste vorm van grappen op het ogen-
blik zijn de grappen over blonde meisjes. En al-
tijd komen ze op hetzelfde neer. Blonde meisjes
zijn dom en enkel met hun uiterlijk bezig. Clan-
ton (13): Wat zie je wanneer je diep in de ogen
van een blond meisje kijkt? (Antwoord:)

En: Als een blond en een bruinharig meisje van

de Empire State Building vallen, wie is er dan
het eerste op de grond? (Antwoord:)

Ook blonde meisjes vertellen de grappen. Ka-
ren (14) en zelf blond: Hoe kan je zo snel mo-
gelijk een blond meisje verdrinken? (Ant-
woord:)

Een soort raadselgrappen dus. En men lacht er
niet eens altijd zo hard om als de tv-series je la-
ten vermoeden. Prima lachmachines hebben ze
daar trouwens. (Uit Stipkrant)



3. Stel je voor dat je voor het schoolkrantje een interview moet voorbereiden met een

persoon die een niet zo alledaags beroep heeft. Stel zes vragen op (varieer tussen

ja/nee-vragen en vraagwoordvragen). Als je niet onmiddellijk iemand kent met een

niet alledaags beroep, verzin er dan zelf één of kies uit: installateur van bliksemaflei-

ders, afstandsmasseur, huifwagenmaker, kunstrouwkransenmaker, leerlooier, gasde-

tectiespecialist, gevangenisaalmoezenier, kinderpsychiater … Welke soort vragen

heb je het meest gesteld? Hoe komt dat?
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