Cacaoproducent
uit Ivoorkust

Lesbrief
eerlijke handel
voor lager onderwijs - 3de graad

Beste leerkracht,

Lesbrief EERLIJKE HANDEL - LO - Bijlagen

Deze lesbrief stelt je in staat om de
wereldhandelsproblematiek op een
laagdrempelige manier in je les op te nemen.
Omdat de wereldhandelsregels pas eerlijker
zullen worden als het maatschappelijk
draagvlak groot genoeg is, nodigen we jou
en je klas ook uit om een activiteit in de
school te organiseren.
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OPBOUW
•

Les in de klas

•

Bezoek aan de Oxfam-Wereldwinkel

•

Actie op school

Opgelet! Voor de meeste methodieken heb je bijlagen nodig. We verwijzen met gele markering naar de bijlagen die je
achteraan in deze bundel vindt. De verwijzingen naar de bijlagen die je online vindt zijn groen gemarkeerd.
Deze vind je op oxfamwereldwinkels.be/lesbrief-EH-LO.
Daar kan je ook de eindtermen en ontwikkelingsdoelen raadplegen.

Ter info voor de leerkracht.
De ongelijkheid in kansen voor de spelers in de wereldwijde voedselketen is nooit eerder zo groot geweest. Terwijl boeren
en producenten onder druk worden gezet om zo goedkoop mogelijk te produceren, stijgt de marktmacht1 en daarmee ook
de winstmarge van een aantal grote bedrijven. Boeren zitten gevangen tussen hamer en aambeeld. Hun productiekosten
stijgen, terwijl hun inkomsten dalen. Ondanks alle goede bedoelingen en het harde werk moeten deze boeren spartelen om te
ontsnappen aan armoede.
De machtsconcentratie in de onderstaande voedselketens (met ook nog de koffie-, thee-, rijst- e.a. ketens) groeit gestaag,
met steeds een grote impact op het leven van de boeren.

CACAOKETEN:
In 2017 duwde een prijscrash de Ivoriaanse cacaoboer met een gemiddeld jaarinkomen ver onder de lokale armoedegrens, nog
verder in de put. Tegelijk zag een groot cacaoverwerkend bedrijf zijn winst aangroeien met maar liefst 39%.

SINAASAPPELSAPKETEN:
Zowat al het sinaasappelsap dat we in Europa consumeren, passeert door de fabrieken en transportfaciliteiten van enkele
grote, kapitaalkrachtige bedrijven. Concurrentie speelt nauwelijks. Daardoor kunnen ze de prijs die jij in de winkel betaalt, zo
hoog leggen als ze maar willen. En dus hun eigen winst de hoogte in jagen. De drie Braziliaanse giganten die de plantages
geografisch onder elkaar verdelen, en enkele grote sap- en frisdrankproducenten zoals Coca-Cola en PepsiCo, stapelen de
woekerwinsten op. De beide uiteinden van de sapstroom, de teler aan de bron en de consument aan de monding, betalen de
rekening.

1
Wikipedia: in de economie is de marktmacht van een deelnemer aan de markt, de mate waarin die deelnemer zich onafhankelijk
van de andere marktspelers kan gedragen. Meestal wordt de term toegepast op aanbieders van goederen of diensten, om de mate aan te
duiden waarin de aanbieder een prijs kan vragen die beduidend boven zijn eigen kosten ligt.
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Oxfam-Wereldwinkels koopt haar grondstoffen zo rechtstreeks als mogelijk aan, wat haar in staat stelt de marges die de
grote spelers op de ketens afromen te omzeilen, en een meerprijs te betalen aan haar producenten. Echter, de positie van de
boeren en producenten in de voedselketen kan pas duurzaam verbeteren als de wereldhandelsregels veranderen. Daarvoor
rekenen we op geëngageerde jongeren, burgers en beleidsmakers. Trek samen met Oxfam-Wereldwinkels aan de alarmbel.
Samen maken we de wereldhandel eerlijk!
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3de graad lager onderwijs
1. LES IN DE KLAS
•

Licht de handelsketen en eventueel het productieproces van koffie toe aan de hand van de powerpoint 3de gr LO – les
in de klas - koffieketen. Zie oxfamwereldwinkels.be/lesbrief-EH-LO, of surf naar digibord.oxfamwereldwinkels.be/nl/
oxfam/les-2-opdracht-1 en doe de ketenopdracht.

•

Zorg voor verkleedkledij. Eén leerling verkleedt zich als een van de volgende personages: boer, handelaar,
consument of vrijwilliger van Oxfam-Wereldwinkels.

•

Maak 5 themagroepen: dromen, levensomstandigheden, handel en transport, zorgen, en oplossingen. Geef elke
groep een instructiefiche. Zie bijlage 3de gr LO - les in de klas - instructies.

•

Duid per groep eventueel een reporter, tijdsbewaker en bemiddelaar aan. Geef de groepen 10 minuten
voorbereidingstijd.

•

De leerling vooraan verkleedt zich en voorspelt intussen 3 dingen die de groepjes bedenken.

•

Na 10 minuten neemt de verklede leerling plaats voor het bord. Van elke groep noteert een reporter rond het hoofd
van het personage, in een tekstballon, wat in zijn groep belangrijk was.

•

Maak, wanneer elke groep een tekstballon heeft gemaakt, een foto van het personage.

•

Doe dit ook voor de andere personages. Deel de foto’s via de schoolwebsite of sociale media.

•

Houd een nabespreking na elk personage of nadat jullie alle personages hebben overlopen.
EXTRA: Speel de koffiequiz, zie powerpointpresentatie 3de gr LO - les in de klas - koffiequiz (zie oxfamwereldwinkels.
be/lesbrief-EH-LO).

2. BEZOEK AAN DE OXFAM-WERELDWINKEL
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Bezoek de lokale Oxfam-Wereldwinkel (oxfamwereldwinkels.be/winkels) met een van deze opdrachten:
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•

Gebruik het opdrachtenblaadje in de bijlage 3de gr LO - bezoek aan de OWW. Laat de leerlingen individueel of in
groepjes de opdrachten oplossen tijdens hun bezoek aan de wereldwinkel.

•

Maak samen met de leerlingen een mindmap over de wereldwinkel. Wat weten ze al, wat nog niet? Geef de leerlingen
de opdracht om vragen te formuleren voor hun wereldwinkelbezoek.

•

Laat de leerlingen interviewvragen bedenken voor de vrijwilliger van Oxfam-Wereldwinkels, die ze vervolgens samen
of met één reporter aan de vrijwilliger voorleggen. Maak er een talkshow of reportage van. Verwerk het resultaat in
een krantenartikel of filmpje.

3. ACTIE OP SCHOOL
Een draagvlakversterkende actie in de school is helemaal geslaagd als er zo veel als mogelijk leerlingen geprikkeld
worden door de (inhoud van de) actie. Een (on)eerlijk ontbijt, lunch of picknick is een puike manier om dit te bereiken. Je
hebt de keuze.
•

Je kan producten van eerlijke (en lokale) handel aanbieden.

•

Je kan een stapje verder gaan en de ongelijke kansen in de voedselketens vertalen in het aanbod. Verdeel de
voedselpakketjes op een duidelijk willekeurige, onrechtvaardige manier. Je kan 10% van de kinderen een draagtas
overhandigen, met daarin extra’s die de overige 90% van de kinderen niet ontvangen. Uiteraard moet je dit kaderen.
Tip: Maak er een jaarlijks weerkerende activiteit van. De leerlingen zullen ernaar uitkijken! “Wie behoort dit jaar tot de
gelukkigen?”

Om een eerlijk festijn te organiseren stap je best naar de lokale Oxfam-Wereldwinkel. Daar kan je naast de producten van
eerlijke handel ook info- en servicemateriaal verkrijgen.
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Om in kaart te brengen welke scholen werken aan een eerlijk handelssysteem, nodigen we je uit om de actie te
registreren op de website van onze scholenacties, die steeds doorgaan in de aanloop van World Fair Trade Day in
mei, en de Week van de Fair Trade in oktober. Zie oxfamwereldwinkels.be/scholenacties. Daar vind je ook andere
actiesuggesties. Zie de bijlage alle graden LO - actie op school.
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BIJLAGEN
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3de gr LO - les in de klas – instructies
GROEP 1: dromen
-

-

Waar dromen jullie soms van? Wat zou jij heel graag willen?
o

Neem 1 minuut tijd om daar in stilte over na te denken.

o

Vertel je dromen aan elkaar. Deze hoef je niet te noteren.

Waar droomt dit personage van, denk je? Wat is zijn diepste wens?
o

Denk ook aan:


Materiële dromen: wat zou dit personage graag willen hebben?



Sociale dromen: met wie zou dit personage graag contact hebben? Met wie zou het graag
omgaan? Wat zou zijn lievelingsactiviteit zijn?



Toekomstdromen: als dit personage vooruitkijkt, wat wenst hij zichzelf en zijn familie dan?



Waardedromen: als dit personage van een betere wereld droomt, welke waarden zou iedereen dan
nastreven?

o

Wissel ideeën uit en noteer waar jullie het over eens zijn.

o

Denk na hoe je dit kort aan bord kan weergeven: enkel kernwoorden!


GROEP 2: levensomstandigheden
-

Hoe zou jij jouw leven omschrijven? Heb jij het goed/ niet goed?

-

Volgende denkvragen kunnen je helpen een antwoord te geven:
Heb je een eigen bed?

o

Kan je eten als je honger hebt?

o

Heb jij een ouder die naar je luistert?

o

Kan je naar de dokter als je je niet goed voelt?

o

Neem 1 minuut tijd om daar in stilte over na te denken

o

Vertel aan elkaar of je het goed hebt of niet. Dit hoef je niet te noteren.

Hoe zijn de levensomstandigheden van dit personage, denk je?
o

Hoe zit het met:


Zijn huis?



De gezondheid van het personage en zijn familie?



De scholing: had hij de mogelijkheid om naar school te gaan?



Zijn maaltijden?

o

Wissel ideeën uit en noteer waar jullie het over eens zijn.

o

Denk na hoe je dit kort op bord kan weergeven: enkel kernwoorden!
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-

o
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GROEP 3: handel en transport

o

Neem 1 minuut tijd om daar in stilte over na te denken.

o

Vertel aan elkaar of je het goed hebt of niet. Dit hoef je niet te noteren.

Hoe drijft dit personage handel, denk je?
o

Wat is er (on)eerlijk aan de handel?

o

Wat is moeilijk/ gemakkelijk aan deze handel?

o

Is er vlot transport? Hoe komt dat?

o

Wissel ideeën uit en noteer waar jullie het over eens zijn.

o

Denk na hoe je dit kort op bord kan weergeven: enkel kernwoorden!

GROEP 4: zorgen
-

-

Waar maak jij je soms zorgen over?
o

Neem 1 minuut tijd om daar in stilte over na te denken.

o

Vertel aan elkaar of je het goed hebt of niet. Dit hoef je niet te noteren.

Waar maakt dit personage zich zorgen om, denk je?
o

Denk aan:
•

voeding

•

veiligheid

•

gezondheid

•

scholing

•

werkomstandigheden

•

eerlijke (be)handel(ing)

o

Wissel ideeën uit en noteer waar jullie het over eens zijn.

o

Denk na hoe je dit kort op bord kan weergeven: enkel kernwoorden!

GROEP 5: oplossingen
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-
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-

Hoe zou jij jouw leven beter kunnen maken? Wat kan jij veranderen?
o

Neem 1 minuut tijd om daar in stilte over na te denken.

o

Vertel aan elkaar of je het goed hebt of niet. Dit hoef je niet te noteren.

Wat kan dit personage doen om zijn leven te verbeteren, denk je?
o

Denk aan:


Zelf acties ondernemen



Met mensen gaan praten die kunnen helpen



Zich verenigen in groepen zodat ze sterker staan



…

o

Wat kunnen politiekers en de overheid doen om zijn leven te verbeteren?

o

Wissel ideeën uit en noteer waar jullie het over eens zijn.

o

Denk na hoe je dit kort op bord kan weergeven: enkel kernwoorden!



-

Hebben jouw ouders werk? Wat doen ze? Hoe kom jij naar school? Welk vervoermiddel gebruik je?



-
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Op ontdekkingstocht in de Oxfam-Wereldwinkel

3de gr LO - bezoek aan de OWW
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Alle graden LO - actie op school
(On)eerlijk ontbijt, lunch of picknick op school
Een eerlijk ontbijt, lunch of picknick is een maaltijd met producten van eerlijke handel, gecombineerd met (bij voorkeur bio)
voeding uit de korte keten. Het is een leuke activiteit om samen met je collega-leerkrachten en/of met de (oudere) kinderen te
organiseren. Maak er een schoolse activiteit van. Elke leerling eet elke dag, zie daar de kans die je niet mag laten liggen.
Roep een werkgroepje bij elkaar. Bepaal de doelstelling en het doelpubliek van de lunch. Willen jullie sensibiliseren? Of gewoon
gezellig samenzijn? Maak de keuze tussen een eerlijke en een oneerlijke maaltijd. Zorg er voor dat de ouders weten dat de
maaltijd wordt georganiseerd. Je kan hen, of de grootouders ook betrekken. Hoe en in welke mate betrek je de kinderen / de
allerkleinsten? Spreek af of het al dan niet een betalende lunch / picknick wordt. Werk best met inschrijving. Bepaal de timing.
Misschien speelt het weer wel een rol? Maak een takenlijst en –planning. Wees bewust van de valkuilen. Wordt de hoeveelheid
eten en/of de prijs goed ingeschat? Is er voldoende promotie geweest? Evalueer de activiteit en spring duurzaam om met de
restjes…

Enkele wegwijzers
Wat is het doel van je eerlijke maaltijd?
Sensibilisering rond wereldhandel, promotie van eerlijke handel, producten van eerlijke handel laten proeven / verkopen,
kennismaking met de producent achter het product, mensen van binnen en buiten de school op een ‘andere’ manier met
elkaar laten kennismaken, een gezellig samenzijn organiseren, …
Wie is je doelpubliek?
Je klas, de ganse school, de leerkrachten en het personeel van de school, de (groot)ouders, buurtbewoners van de school,
vrijwilligers van de plaatselijke wereldwinkel, …
Voor welke formule kies je?
Alle producten op de tafels uitstallen, een buffet, een soort picknick, ontbijtpakketten, …
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Waar wil je het ontbijt organiseren?
Zorg voor een groot lokaal met voldoende tafels en stoelen, zodat elke deelnemer kan zitten. Als je geen groot lokaal ter
beschikking hebt, werk je best in shiften. Organiseer je het op de speelplaats of op de ligweide naast de school? Zorg voor een
plaats waar je na het ontbijt kunt afwassen.
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Bepaal je budget.
Je budget bepaalt het menu en het programma. Mik op een bedrag tussen 1,5 en 3 euro per leerling. Dat is niet te duur en toch
voldoende om een rijk gevulde tafel aan te bieden. Of, misschien kan de school een budget aanspreken? Misschien zijn er wel
andere sponsors aan te spreken?
Denk aan andere producten die je naast de wereldwinkelproducten nodig hebt, zoals brood, melk en vers fruit.
Hou rekening met de reclame die je wil voeren, het keuken- of tafelgerei dat je eventueel moet kopen of huren, het
infomateriaal dat je graag aanbiedt, …
Let op voor verkwisting: zet geen pot choco of honing op elke tafel, maar gebruik potjes die je tijdens het ontbijt aanvult.
Werk met inschrijvingen, zodat je exact inschat hoeveel voeding je dient aan te kopen.
Vraag de deelnemers een stuk fruit van thuis mee te nemen. Op die manier druk je de kostprijs en heb je een ruime keuze aan
fruit.
Leg je menu vast
-

Welke wereldwinkelproducten zet je op de tafels?

-

Welke andere producten heb je nog nodig?

Overzicht van geschikte producten
Een overzicht en de prijs van de producten van eerlijke handel vind je op oxfamwereldwinkels.be/producten.

Enkele suggesties:
•

Serveer fairtrademuesli met yoghurt van de bioboer.

•

Plaats op de tafels fairtradesuiker en gedroogd fruit (bvb. fairtraderozijnen) voor de zoetebekken.

•

Voorzie vers fruit (bvb. fairtradebananen of bio-appelen) of maak zelf fruitsla met vers en gedroogd fruit.

•

Drankjes: fairtradesappen, -koffie en -thee. Voorzie ook voldoende kruiken met kraantjeswater (lekker, goedkoop en
gezond).

•

Zijn er enthousiastelingen die willen kokkerellen? Neem een kijkje op oxfamwereldwinkels.be/recepten.

•

Gezonde en duurzame voeding op school is een zeer actueel thema. Kies bij voorkeur voor bioproducten uit het
wereldwinkelassortiment. Ook voor de voedingsproducten die je niet in de wereldwinkel koopt, kies je zoveel mogelijk voor
biologische, lokale of duurzame landbouwproducten.

Bestel bij de plaatselijke wereldwinkel
•

Geef je bestelling door aan de wereldwinkel in je buurt. Je kan alle contactinfo opsnorren op oxfamwereldwinkels.be/
winkels.

•

Bestel tijdig: bij voorkeur minstens 2 weken op voorhand

•

Maak duidelijke afspraken met de wereldwinkel: wie haalt de bestelling in de wereldwinkel op (en wanneer)? Wie brengt
achteraf het leeggoed terug (en wanneer)? Welke wijze van betaling kom je overeen?

•

Soms zijn er speciale regelingen mogelijk. Doorgaans is de wereldwinkel bereid om niet-gebruikte, onbeschadigde
producten terug te nemen. Bespreek deze praktische aspecten duidelijk met de plaatselijke wereldwinkel. En, informeer
ook naar het service- en infomateriaal!

•

muziekinstallatie

•

voldoende tafels en stoelen

•

borden, tassen en bestek

•

andere nodige materialen

Veel succes!
Laat het smaken!
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Denk aan de praktische omkadering

15

Lesbrief eerlijke handel voor lager onderwijs - 3de graad
ed OWW 049 - ma18 - artnr: 19537 - V.U. Luc Van Haute, Ververijstraat 15, 9000 GENT - Foto: Aikon producties

