Congolees

Congolees

Bouwvakker

Schrijnwerker

Ga naar vak C4. Als bouwvakker ken je de juiste
technieken en kan je erg nauwkeurig werken.
Vandaag bouw je een huis in de Congolese wijk.
Bouw een huis met kaarten. Opgelet, er is regelmatig
controle van een ingenieur. Luister steeds naar wat
hij/zij zegt.
Ga naar de cinema in vak N2. Vraag of er nog plaats
is voor de film ‘Spiderman’. Klaar? Ga verder met het
kaartenhuis in het vak C4.
Er start een muziekoptreden in de Europese wijk. Je
gaat graag naar optredens. Ga via de toegangspoort
naar vak E5 om dit optreden te zien.

Ga naar vak C1. Als schrijnwerker maak je deuren,
trappen, vloeren en meubels op maat. Alles moet
perfect passen. Vandaag leg je een vloer van één op
één meter. Teken een vierkant met krijt op de grond.
Het vierkant moet één op één meter zijn. Vul het
vierkant op met tegels van gelijke grootte. Let op: Er
kan controle komen van een Europese ingenieur.
Luister naar wat hij/zij zegt.
Ga naar de cinema in vak N2. Vraag of er nog plaats
is voor de film ‘Pirates of the Caribbean’. Klaar? Ga
verder met het leggen van de vloer in vak C1.
Er start een muziekoptreden in de Europese wijk.
Je gaat graag naar optredens. Ga via de toegangspoort
naar het muziekoptreden in vak E5.

Congolees

Congolees

Kok

Bediende restaurant

Ga naar vak E5. Als kok breng jij lekker eten op tafel.
Je werkt in het restaurant in de Europese wijk.
Vandaag zal je pinda’s serveren. Vertel de uitbater van
het restaurant dat je er bent. Luister naar zijn
opdrachten. Pel de zak pinda’s en verdeel de
pindanoten over de verschillende kommen. Doe de
pel van de noten in de vuilbak.

Ga naar vak E5. Je werkt in het restaurant in de
Europese wijk. Vanavond is er een optreden. Je moet
de mensen voorzien van drank en eten. Maak 7 bekers
met een suikerrand voor de Europeanen. Doe in één
bord water en in een ander bord suiker. Duw de
bekers eerst omgekeerd in het water en daarna in de
suiker. Zo ontstaat er een suikerrand. Verdeel daarna
de drank over alle bekers.

De kleermaker komt langs in het restaurant. Laat je
maten opmeten. Hij/zij zal voor jullie restaurant
nieuwe uniformen maken. Als je tijd over hebt, pel je
verder pinda’s.

De kleermaker komt langs in het restaurant. Laat je
maten opmeten. Hij/zij zal voor jullie restaurant
nieuwe uniformen maken. Als je tijd over hebt, werk
je verder aan de bekers.

Er start een muziekoptreden in jullie restaurant.
Samen met de bediende van het restaurant bedien je
de klanten. Geef hen drank en eten. De Europeanen
krijgen een beker met suikerrand. De évolués krijgen
een gewone beker. Als je hiermee klaar bent, verzamel
je alle fiches en materiaal uit de Europese zone en
breng je ze naar de neutrale zone.

Er start een muziekoptreden in het restaurant. Samen
met de kok bedien je de klanten. Geef hen drank en
eten. De Europeanen krijgen een beker met
suikerrand. De évolués krijgen een gewone beker. Als
je hiermee klaar bent, verzamel je alle fiches en
materiaal uit de Europese zone en breng je ze naar de
neutrale zone.

Congolees
Huishoudhulp thuis

Ga naar vak C6. Je zorgt voor het huishouden in je
huis. Een vriend (die al évolué is) heeft je ervan
overtuigd om ook évolué te worden. Je krijgt zijn of
haar hulp. Zorg dat je huis netjes is. Er kan steeds
controle komen. Maak van de papieren mooie
placemats. Dek de tafel. Vouw de was netjes op.
Om évolué te worden, moet je voldoende Frans
kunnen. Ga jezelf voorstellen in het Frans aan de
bewaker van de Europese zone (jullie leerkracht). Hij/
zij zal beslissen of jouw kennis voldoende is om
évolué te worden. Zo ja, laat dan je identiteitskaart
aanpassen naar ‘évolué’.
Er start een muziekoptreden in de Europese wijk.
Je gaat graag naar optredens. Ga naar het
muziekoptreden in vak E5.

Congolees
Schoenpoetser

Ga naar vak E2. Schoenen laten blinken is jouw
specialiteit. In vak E2 vind je al het nodige materiaal.
Poets twee paar schoenen en zorg dat ze weer
blinken.
Je bent nu klaar om klanten te bedienen. Zorg er
voor dat de schoenen van je klanten blinken.
Er start een optreden in het restaurant. Helaas zit je
werk erop. Verlaat de Europese zone. Ga naar de
Neutrale zone en zet een kring met stoelen klaar.

Congolees
Kleermaker

Ga naar vak E1. Jij werkt in de Europese wijk als
kleermaker. Je maakt kleding op maat. Teken eerst
patronen. Bekijk hiervoor de instructiefiche. Je maakt
ook kleding op maat. Bekijk hoe je dit moet doen op
de instructiefiche.
Ga naar het restaurant in vak E5. Meet de maten van
het personeel op. Voor de koks meet je de maten
voor een broek en voor de bedienden meet je hun
bovenlichaam voor een T-shirt. Noteer de maten op
het invulblad.
Er start een optreden in het restaurant. Helaas zit je
werk erop. Verlaat de Europese zone. Ga terug naar
de Congolese zone en zet een kring met stoelen
klaar.

Congolees
Leerling

Ga naar de school in vak C3. Als leerling volg je les
in de Congolese zone. Doe wat de leerkracht zegt.
Je bent klaar om verder te gaan studeren. Ga naar de
school in vak N1. Schrijf je in voor de studierichting
‘advocaat’. Klaar? Ga terug naar de school in v
ak C3 en
Er start een muziekoptreden in de Europese wijk.
Je gaat graag naar optredens. Ga naar het
muziekoptreden in vak E5.

Congolees

Congolees

Mijnwerker

Huishoudhulp thuis

Ga naar vak C5. Congo bezit talloze grondstoffen
zoals koper. Er werken veel Congolezen in de mijnen.
Als mijnwerker doe je erg zwaar werk. Breng de
stapel boeken van vak C5 naar vak C2. Let op, er
komt regelmatig controle van een Europese
toezichthouder. Luister naar wat hij/zij zegt.

Ga naar vak C6. Je zorgt voor het huishouden in je
huis. Een vriend (die al évolué is) heeft je ervan
overtuigd om ook évolué te worden. Je krijgt zijn of
haar hulp. Zorg dat je huis netjes is. Er kan steeds
controle komen. Maak van de papieren mooie
placemats. Dek de tafel. Vouw de was netjes op.

Je beseft dat mijnwerker niet de job is die je voor de
rest van je leven wil doen. Ga naar de school in vak
N1 en schrijf je in voor de studie ‘landmeter’.

Om évolué te worden moet je voldoende Frans
kunnen. Ga jezelf voorstellen in het Frans aan de
bewaker van de Europese zone (jullie leerkracht). Hij/
zij zal beslissen of je goed genoeg bent om évolué te
worden. Zo ja, laat dan je identiteitskaart aanpassen
naar ‘évolué’.

Er start een muziekoptreden in de Europese wijk.
Je gaat graag naar optredens. Ga naar het
muziekoptreden in vak E5.

Er start een muziekoptreden in de Europese wijk.
Je gaat graag naar optredens. Ga naar het
muziekoptreden in vak E5.

Congolees

Congolees

Schrijnwerker

Assistent landmeter

Ga naar vak C1. Als schrijnwerker maak je deuren,
trappen, vloeren en meubels op maat. Alles moet
perfect passen. Vandaag leg je een vloer van één op
één meter. Teken een vierkant met krijt op de grond.
Het vierkant moet één op één meter zijn. Vul het
vierkant op met tegels van gelijke grootte. Let op: Er
kan controle komen van een Europese ingenieur.
Luister naar wat hij/zij zegt.
Ga naar de cinema in vak N2. Vraag of er nog plaats
is voor de film ‘Pirates of the Caribbean’. Klaar? Ga
verder met het leggen van de vloer.
Er start een muziekoptreden in de Europese wijk.
Je gaat graag naar optredens. Ga naar het
muziekoptreden in vak E5.

Ga naar vak E4. Als assistent van de landmeter meet
je vandaag mee de oppervlakte van de Europese en
Congolese zone. Als assistent luister je naar wat de
landmeter je vraagt. Het is belangrijk om te luisteren
zodat je deze goede baan niet verliest.
Wanneer je klaar bent met je werk, ga je naar de
cinema in vak N2. Vraag een ticket voor de film F.C.
De Kampioenen.
Er start een muziekoptreden in de Europese wijk.
Je gaat graag naar optredens. Ga naar het
muziekoptreden in vak E5.

Congolees
Congolees
Kok
Student

Ga naar de school in vak C3. Als leerling volg je les in
de Congolese zone. Doe wat de leerkracht zegt.
Je bent klaar om verder te gaan studeren. Ga naar de
school in vak N1. Schrijf je in voor de studierichting
‘advocaat’.
Er start een muziekoptreden in de Europese wijk.
Je gaat graag naar optredens. Ga naar het
muziekoptreden in vak E5.

Ga naar vak E5. Als kok breng jij lekker eten op tafel.
Je werkt in het restaurant in de Europese wijk.
Vandaag zal je pinda’s serveren. Vertel de uitbater van
het restaurant dat je er bent. Luister naar zijn
opdrachten. Pel de zak pinda’s en verdeel de noten
over de verschillende kommen. Doe de pel van de
noten in de vuilbak.
De kleermaker komt langs in het restaurant. Laat je
maten opmeten. Hij/zij zal voor jullie restaurant
nieuwe uniformen maken. Als je tijd over hebt, pel je
verder pinda’s.
Er start een muziekoptreden in jullie restaurant.
Samen met de bediende van het restaurant bedien je
de klanten. Geef hen drank en eten. De Europeanen
krijgen een beker met suikerrand. De évolués krijgen
een gewone beker. Als je hiermee klaar bent, verzamel
je alle fiches en materiaal uit de Europese zone en
breng je ze naar de neutrale zone.

Congolees

Congolees

Bediende restaurant

Mijnwerker

Ga naar vak E5. Je werkt in het restaurant in de
Europese wijk. Vanavond is er een optreden. Je moet
de mensen voorzien van drank en eten. Maak 7 bekers
met een suikerrand voor de Europeanen. Doe in één
bord water en in een ander bord suiker. Duw de
bekers eerst omgekeerd in het water en daarna in de
suiker. Zo ontstaat er een suikerrand. Verdeel daarna
de drank over alle bekers.
De kleermaker komt langs in het restaurant. Laat je
maten opmeten. Hij/zij zal voor jullie restaurant
nieuwe uniformen maken. Als je tijd over hebt, werk
je verder aan de bekers.
Er start een muziekoptreden in het restaurant. Samen
met de kok bedien je de klanten. Geef hen drank en
eten. De Europeanen krijgen een beker met
suikerrand. De évolués krijgen een gewone beker. Als
je hiermee klaar bent, verzamel je alle fiches en
materiaal uit de Europese zone en breng je ze naar de
neutrale zone.

Ga naar vak C5. Congo bezit talloze grondstoffen
zoals koper. Er werken veel Congolezen in de mijnen.
Als mijnwerker doe je erg zwaar werk. Breng de
stapel boeken van vak C5 naar vak C2. Let op, er
komt regelmatig controle van een Europese
toezichthouder. Luister naar wat hij/zij zegt.
Je beseft dat mijnwerker niet de job is die je voor de
rest van je leven wil doen. Ga naar de school in vak
N1 en schrijf je in voor de studie ‘landmeter’.
Er start een muziekoptreden in de Europese wijk.
Je gaat graag naar optredens. Ga naar het
muziekoptreden in vak E5.

Congolees

Congolees

Bouwvakker

Leerling

Ga naar vak C4. Als bouwvakker ken je de juiste
technieken en kan je erg nauwkeurig werken.
Vandaag bouw je een huis in de Congolese wijk.
Bouw een huis met kaarten. Opgelet, er is regelmatig
controle van een ingenieur. Luister steeds naar wat
hij/zij zegt.

Ga naar de school in vak C3. Als leerling volg je les
in de Congolese zone. Doe wat de leerkracht zegt.

Ga naar de cinema in vak N2. Vraag of er nog plaats
is voor de film ‘Spiderman’. Klaar? Ga verder met het
kaartenhuis.

Er start een muziekoptreden in de Europese wijk.
Je gaat graag naar optredens. Ga naar het
muziekoptreden in vak E5.

Er start een muziekoptreden in de Europese wijk. Je
gaat graag naar optredens. Ga naar vak E5 om dit
optreden te zien.

Congolees
Schoenpoetser

Ga naar vak E2. Schoenen laten blinken is jouw
specialiteit. In vak E2 vind je al het nodige materiaal.
Poets twee paar schoenen en zorg dat ze weer
blinken.
Je bent nu klaar om klanten te bedienen. Zorg er
voor dat de schoenen van je klanten blinken.
Er start een optreden in het restaurant. Helaas zit je
werk erop. Verlaat de Europese zone. Ga terug naar
de Congolese zone en zet een kring met stoelen
klaar.

Je bent klaar om verder te gaan studeren. Ga naar de
school in vak N1. Schrijf je in voor de studierichting
‘advocaat’.

Congolees │ Evolués

Congolees │ Evolués

Kassier cinema

Leerkracht

Ga naar vak N2. Jij werkt bij het loket in de cinema.
Naar welke film men kan kijken, hangt af van de
bevolkingsgroep. Bekijk de keuzes van de films op de
fiche. De Europeanen mogen naar alle films gaan,
maar de Congolezen alleen naar Bumba, Nijntje of
Dora gaan kijken. Dit zijn films die voor iedereen
toegankelijk zijn (= logo ‘AL). De évolués en
Europeanen mogen naar films gaan die vanaf 12 jaar
mogen getoond worden (= logo +12 en +16).
De cinema is nu open, er zullen klanten langskomen.
Help altijd eerst de Europeanen , dan de évolués en
als laatste de ‘gewone Congolezen’. Wees streng
voor de Congolezen. Als ze een film gekozen hebben,
zet je een streepje achter de film en zeg je dat ze
weer mogen vertrekken.

Ga naar vak C3. Jij bent leerkracht van de lagere
school. In vak C5 vind je het nodige materiaal voor je
les. Laat de leerlingen in stilte wachten en lees eerst
de fiche. Geef ze 1 min. de tijd om de ingevulde kaart
van Congo te bestuderen. Tel zelf tot 60 en neem de
ingevulde kaart af. Ze krijgen nu de tijd om de lege
kaart zo goed mogelijk in te vullen. Verbeter nadien
samen.
Ga naar de schoenpoetser in vak E2. Laat je
schoenen poetsen.
Er start een muziekoptreden in de Europese wijk.
Je gaat graag naar optredens. Ga naar het
muziekoptreden in vak E5.

Er start een muziekoptreden in de Europese wijk.
Je gaat graag naar optredens. Ga naar het
muziekoptreden in vak E5.

Congolees │ Evolués

Congolees │ Evolués

Landmeter

Huisman/vrouw

Ga naar vak E4. Als landmeter heb je de taak het
grondgebied op te meten. Vandaag zal je de
oppervlakte van de Europese zone én de Congolese
zone berekenen. Gebruik de lange meetlat. Bereken
de lengte en de breedte en bepaal het totaal van de
oppervlakte van ieder gebied. Als je een
assistent hebt, geef hem dan de opdracht om te
meten. Jij noteert de afmetingen en berekent de
oppervlakte.
Ga naar de cinema in vak N1 om een film voor vanavond uit te kiezen. Je zou graag naar
‘De Buurtpolitie’ gaan kijken.
Er start een muziekoptreden in de Europese wijk.
Je gaat graag naar optredens. Ga naar het optreden in
vak E5.

Vandaag ga je op bezoek bij je Congolese vrienden in
vak C6. Je wilt hen overtuigen om net als jij évolué
te worden. Motiveer ze om de tafel te dekken, mooie
placemats te maken en de was netjes op te vouwen.
Als ze hulp nodig hebben, kan je tonen hoe het moet.
Daarna ga je zitten op een stoel en lees je de krant
die op de tafel ligt. Vertel aan je vrienden het
belangrijkste nieuws hieruit. Zorg ervoor dat je je
steeds net en beleefd gedraagt als évolué want ook jij
kan controle krijgen.
Ga naar de schoenpoetser in vak E2 in de Europese
zone om je schoenen te laten poetsen. Daarna ga je
naar de school in vak N1 in de neutrale zone om je in
te schrijven voor de opleiding tot ‘ingenieur’.
Er start een muziekoptreden in de Europese wijk. Je
gaat graag naar optredens. Ga naar het optreden in
vak E5.

Europeaan
Ingenieur

Ga naar vak E6. Als ingenieur los je problemen op
door na te denken. Jij hebt de leiding over de
Congolese bouwvakkers en schrijnwerkers. Bekijk de
plannen. Geef de juiste mensen de instructies.
Ga naar de cinema in vak N2. Vraag een ticket voor
de film ‘Pirates of the Caribbean’.
Er start een muziekoptreden in de Europese wijk. Je
gaat graag naar optredens. Ga naar het
muziekoptreden in vak E5.

Europeaan
Restaurantuitbater

Ga naar vak E5. Jij bent de baas van het restaurant. Je
hebt bediende(s) en kok(s) als personeel. Hier is straks
een muziekoptreden. Laat de kok(s) pinda’s pellen en de
noten verdelen in kommen. Laat de bediende(n) glazen
versieren met een suikerrand en de drank verdelen over
de bekers. Zorg dat je personeel doorwerkt. Als ze aan
het werk zijn, ga je naar de kleermaker (E1). Vraag om
jouw maat en dat van je personeel op te meten voor
nieuwe uniformen. Je eigen maten laat je hier opmeten
(T-shirt en broek). Vraag de kleermaker om rond 16 uur
de maten van je personeel te komen opmeten.
De kleermaker komt langs. Zeg dat de koks een broek
willen en de bedienden een T-shirt. Zorg zelf dat alles
klaar staat voor het feest. Vraag het personeel klanten te
bedienen op het feest.
Het muziekoptreden begint. Als iedereen er is, maak je
het stil en lees je het welkomstwoord voor:
“ Welkom allemaal op ons wekelijks muziekoptreden, ik ben
blij dat jullie zo talrijk aanwezig zijn. Mijn personeel zal jullie
vanavond bedienen. Jullie krijgen allemaal drinken en als hapje
zijn er pindanootjes. Geniet ervan!”.

Europeaan

Europeaan

Directeur school

Controleur évolués

Ga naar vak N1. Als directeur van de school ben je
verantwoordelijk voor de inschrijvingen. Op jouw
school zijn zowel Congolezen als Europeanen
welkom. Je zal een onderscheid maken tussen de
verschillende richtingen die ze kunnen volgen. Bekijk
de verschillende studierichtingen. De Europeanen
kunnen alle studierichtingen kiezen, maar de
Congolezen enkel diegene uit de rechtse kolom.
De school is open. Er zullen verschillende mensen
zich komen aanmelden. Geef steeds voorrang aan de
Europeanen, help daarna de évolués en laat de
‘gewone’ Congolezen wachten. Wees streng en geef
de Congolezen steeds het advies om te kiezen uit de
rechtse kolom. Ze mogen GEEN studierichting uit de
linkse kolom kiezen. Zet een streepje achter de
studierichting als ze een richting gekozen hebben.
Er start een muziekoptreden in de Europese wijk.
Je gaat graag naar optredens. Ga naar het
muziekoptreden in vak E5.

De évolués hebben bewezen dat ze slim zijn maar zij
moeten zich ook gedragen zoals Europeanen. Ze
moeten zich netjes kleden en hun huishouden onder
controle hebben (zoals bv. tafel netjes dekken en
kleren strijken). Loop rond in alle wijken van de stad
en bekijk of de évolués de juiste kleding dragen. Kijk
of ze net gekleed zijn. Geef veel opmerkingen. Let
ook op de beleefdheid van de évolués. Geef ze een
hand en controleer hun taalgebruik wanneer ze in
gesprek zijn met anderen. Spreek ze aan en verbeter
ze als ze onbeleefd zijn. Ga ook naar het huis in C6.
Controleer of de was netjes is opgevouwen en of ze
de tafel netjes gedekt hebben. Verbeter waar nodig.
Blijf de évolués controleren tot 16u.
Ga naar de school in vak N1. Je wil graag ‘advocaat’
worden. Schrijf je hiervoor in. Ga nadien verder met
je controles.
Er start een muziekoptreden in de Europese wijk.
Je gaat graag naar optredens. Ga naar het
muziekoptreden in vak E5.

Europeaan

Europeaan

Toezichthouder mijnbouw

Dokter

Ga naar vak C5. Congo bezit veel grondstoffen, zoals
koper. Veel Congolezen werken in de mijnen. Je
controleert de mijnwerkers. De mijnwerkers moeten
boeken verplaatsen van vak C5 naar vak C2. Zeg dat
ze bij elke verplaatsing maximum 3 boeken mogen
dragen. Als alle boeken verplaatst zijn, geef je de
opdracht in vak C2 om de boeken te stapelen in
stapels van 10, gerangschikt van groot naar klein.
Wees zeer streng voor de Congolezen.

Ga naar vak E3. Jij bent dokter. Je hebt een drukke
job want er zijn veel mensen ziek. Je denkt dat er
minder zieken zouden zijn, als iedereen zich goed zou
verzorgen. Vandaag ga je op stap om iedereen te
tonen hoe ze op de juiste manier hun handen moeten
wassen. Behandel de Congolezen zeer streng. De
netheid in de stad is heel belangrijk. In vak E3 vind je
het nodige materiaal. Als er ook een verpleger is, zal
hij/zij jou helpen.

Ga naar de school in vak N1. Je wil graag architect
worden. Schrijf je hiervoor in.

Ga naar de cinema in vak N2. Vraag een ticket voor
de film ‘Spiderman’.

Er start een muziekoptreden in de Europese wijk.
Je gaat graag naar optredens. Ga naar het
muziekoptreden in vak E5.

Er start een muziekoptreden in de Europese wijk.
Je gaat graag naar optredens. Ga naar het
muziekoptreden in vak E5.

Europeaan
Verpleger

Ga naar vak E3. Jij bent verpleger. Je hebt een
drukke job want er zijn veel mensen ziek. Je denkt dat
er minder zieken zouden zijn, als iedereen zich goed
zou verzorgen. Vandaag ga je op stap met de dokter
om iedereen te tonen hoe ze op de juiste manier hun
handen moeten wassen. Behandel de Congolezen
zeer streng. De netheid in de stad is heel belangrijk.
In vak E3 vind je het nodige materiaal. Als er ook een
verpleger is, zal hij/zij jou helpen.
Ga naar de school in vak N1om je in te schrijven
voor een nieuwe studie. Je zou graag verder studeren
voor dokter.
Er start een muziekoptreden in de Europese wijk.
Je gaat graag naar optredens. Ga naar het
muziekoptreden in vak E5.

