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DE WERELD ROND
IN EEN DAG…
Over de hele wereld gaan kinderen dagelijks hun
gangetje. Maar hoe ze dat doen, hangt af van land
tot land en zelfs van plek tot plek. We doen de dingen
verschillend, maar als je nauwkeuriger kijkt, merk je dat
er ook heel veel overeenkomsten zijn: we spelen graag
met vriendjes, we eten hapjes en gaan naar school.
Onze huizen, spelletjes en snoepjes zijn echter heel
verschillend. Neem een kijkje in dit boek: wiens leventje
zou jij weleens willen uitproberen?

302824_INT_001-064_One-Day-So-Many-Ways_UKUS.indd 2

ZUIDAMERIKA

PATAGONIË

16/05/2018 10:46

RKINA
ASO

RUSLAND
ZWEDEN
FINLAND

AZIË

DENEMARKEN
POLEN
DUITSLAND
ITALIË

MONGOLIË

EUROPA

SERVIË
JAPAN

AFGHANISTAN
ISRAËL

NEPAL
BHUTAN

EGYPTE

AFRIKA

CHINA

INDIA

VIETNAM

INDONESIË
TANZANIA

OCEANIË
ZUID-AFRIKA

AUSTRALIË

NIEUW-ZEELAND

ANTARCTICA
302824_INT_001-064_One-Day-So-Many-Ways_UKUS.indd 3

16/05/2018 10:46

BIJ HET KRIEKEN VAN DE DAG
De dag is net begonnen. Kijk eens hoeveel verschillende
huizen er zijn. Welke is jouw favoriet? Waarom?

ZANZIBAR, TANZANIA
Dit huis is gebouwd op
het strand. Het zeezout in
de lucht geeft het dak van
het huis een oranje
roestachtige tint.

NUUK, GROENLAND
Dit felgekleurde huis staat op een heuvel en kijkt uit over
de fjorden en ijsbergen.

CAÏRO, EGYPTE
Dit appartement staat in het hartje van het centrum. Grootouders,
ooms en tantes wonen allemaal in hetzelfde gebouw.

REYKJAVIK, IJSLAND

NOVOSIBIRSK, RUSLAND

SOWETO, ZUID-AFRIKA

Huizen is IJsland hebben extra bescherming
nodig tegen de striemende wind en de kou.
Dit huis is aan de buitenkant gehuld in
blauwe ijzeren platen.

De hoogste verdieping van dit
flatgebouw geeft je het beste uitzicht
over de stad.

In deze kleine huisjes leven kinderen
samen met hun ouders en grootouders.
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PARO, BHUTAN

JINING, NOORDOOST-CHINA

De flats in deze stad hebben felle
kleurtjes en kijken uit over een rivier.

In dit deel van China zijn de kamers
van de huizen rondom een binnentuin
gebouwd.

BIRDSVILLE, CENTRAALAUSTRALIË
Deze schapenboerderij is omringd met
oranje aarde. In de wijde omgeving zijn er
geen andere huizen te bekennen.

GALWAY, IERLAND
Leven in een rijtjeswoning is erg leuk als je de buurkinderen goed kent. Wie speelt er mee?

EVENAARSWOUD, ECUADOR

ERDENET, MONGOLIË

LONDEN, ENGELAND

Wat zou je ervan vinden als je wakker werd en er
een aap op je dak zat? Dagelijkse kost voor deze
familie.

In deze joert wonen nomaden. De hele
familie slaapt samen in één tent.

Britse huizen zijn soms meer dan 100 jaar
oud. Naast de deur van dit huis bloeien
rozen.
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