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Kiswahili- woorden, die in de voorstelling voorkomen: 
 
(let op uitspraak: de “u” wordt uitgesproken als: “oe”, de “g” als in het franse 
“grand”) 
 
Begroeting: 

- Habari gani? (Hoe gaat het?) 
- Mzuri sana (Erg goed) 

 
Nyumba= huis 
Mtoto= kind 
Nama= naam 
Mahindi= mais 
Ugali= pap van mais 
Unga= maismeel 
Pombe= bier van mais 
Temba= olifant  
Simba= leeuw 
 
Zie ook het alfabet op blz. 5. 
 
Draak van sok: 
 
Benodigheden:een sok, vilt, karton, naald en 
draad en spelden, plaksel. 
Procedure: 
Maak een opening in de teen van de sok 
(zie A). Naai hiertussen de binnenkant van 
de mond (zie B), tegelijk met een even groot 
stuk karton. 
Versier met vilt, kralen, lapjes enz. (C) 
Spelen: Stop de 4 vingers in de bovenkaak 
en de duim onder: de draak kan dan echt 
praten! 
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Een West-Afrikaans recept, wat in de klas gemaakt kan worden: 
 
Fruitsalade voor 4 personen. 
 
Benodigheden:       Keukenspullen: 
4 rijpe mango’s   sap van 1 citroen  scherp mes 
4 bananen    1 kopje water  snijplank 
1 grote tomaat   (½ kopje honing)  grote schaal 
½ ananas in blokjes   1 kopje kokos  kannetje, pollepel 
 
1: Was en schil de mango’s en snijdt ze in stukjes. Schil de bananen en snij ze in 
plakjes. 
2: Snijd de tomaat doormidden, verwijder de zaadjes en snijd de tomaat in 
stukjes. Meng de tomaat met het fruit in een grote schaal. 
3: Meng in een kannetje het citroensap met het water en de suiker tot een 
sausje. Goed roeren. 
4: Giet het sausje over het fruit. Dek de schaal af en zet hem minimaal 1 uur in 
de koelkast. Strooi de kokos erover. (Bron: Alison Brownlie: Een vleugje West-Afrika) 

 
Voor groep 1 en 2. Dit West-Afrikaanse vraag- en antwoordspel wordt in een hoop landen gezongen, met dezelfde 
woorden, die niet echt iets betekenen. De uitspraak staat onder de tekst, in het engels. 
 
Er horen gebaren bij: 
 
Frase 1: 4 keer met beide handen op het hoofd tikken (groep herhaalt dit). 
Frase 2: Schouders 4 keer aantikken en heupen van links naar rechts bewegen. 
Frase 3: Handen en armen beurtelings zijwaarts strekken en heupwiegen. 
Frase 4: Knieën 4 keer aantikken. 
Frase 5: Raak enkels aan (op “Kum”), dan middel (op “adende”). 
Frase 6: Leider en groep herhalen frase 5 samen, en op: “Hey!” met de handen in de lucht wapperen.  
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Voor groep 3 en 4. 
Betekenis: Sansa, de havik. Je bent een wees en dus moet je je kuikens alleen zien te vangen. 
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