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• een beschrijving geven van Brazilië en favela’s
• uitleggen wat corrup� e is en uitleggen waarom dit plaatsvindt in Brazilië
• benoemen welke kinderrechten worden geschonden in Brazilië

VOOR DE FILM
1. Wat weet je over Brazilië? Maak een woordweb van 

minimaal 10 steekwoorden.
2. Brazilië is een rijk land. Toch wonen er mensen in slop-

penwijken. Waarom is dat?
3. Wat is corrup� e volgens jou?

Raphael en Gardo sorteren vuilnis in de sloppenwijken van Rio 
de Janeiro. Tussen dit afval vinden zij een portemonnee. Wan-
neer de poli� e een hoge beloning uitloo�  voor de vinder van de 
portemonnee, begrijpen ze dat er meer aan de hand is.   

7. Kijk naar het woordweb dat je gemaakt hebt in op-
dracht 1. Vul dit woordweb aan met steekwoorden die 
je gezien hebt in de fi lm.

8. Wat is het thema van de fi lm?
9. Je zag favela’s, sloppenwijken, in de fi lm. Schrijf zoveel 

mogelijk steekwoorden op over favela’s. Komen de fa-
vela’s in de fi lm overeen met de ideeën die je had over 
sloppenwijken in vraag 2? Waarom wel/niet?

10. Bekijk de a� eelding hierboven van Rio de Janeiro. 
Wat kun je op basis van deze a� eelding zeggen over 
de ligging van favela’s?

11. In de fi lm werken Raphael en Gardo op de vuilnisbelt. 

Wat doen zij hier? Wat gebeurt er met het vuilnis?
12. Een klasgenoot hee�  zijn proefwerk slecht gemaakt. 

De leraar zegt dat hij de leerling een voldoende gee� , 
als de leerling hem 20 euro gee� . Dit heet corrup� e. 
Geef een voorbeeld uit de fi lm van corrup� e.

13. In Nederland bel je de poli� e als er bij je is ingebro-
ken. Denk je dat de inwoners van een favela de poli� e 
bellen als er bij hun is ingebroken? En inwoners van 
huizen zoals Santos? Leg je antwoord uit.

14. Zowel in Brazilië als in Nederland is er sprake van een 
verschil in rijkdom en armoede. Geef van allebei de 
landen een verschil en overeenkomst in arm en rijk.

TIJDENS DE FILM
4. Let goed op in het begin: een man is zenuwach� g 

en gooit zijn portemonnee weg. Wie is deze man? 
Waarom gooit hij zijn portemonnee weg?

5. In de fi lm is een sterk contrast te zien tussen arm en 
rijk. Geef van allebei een voorbeeld uit de fi lm.

6. Lukt het de jongens om het geld te vinden, denk je?

OPDRACHTEN

LEERDOELEN 
NA DEZE LES KUN JE

NA DE FILM

STRAATKUNST EN PROTEST
15. In Brazilië wordt vaak gebruik gemaakt van straatkunst als 
manier van protest of demonstra� e. Maak een poster die jij 
op wilt hangen in een arme of rijke wijk in Brazilië.

KINDERRECHTEN
16. Het Kinderrechtenverdrag geldt in Nederland en Brazilië. 
Noem 3 kinderrechten die geschonden worden in de fi lm.

Kijk op de achterzijde voor het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties



HET KINDERRECHTEN-
VERDRAG VAN DE 

VERENIGDE NATIES

1. Een kind ben je onder de ach�  en jaar. 
2. Discrimina� e is verboden. 
3. Beslissingen die jou als kind aangaan, moeten in jouw be-

lang worden genomen. Je hebt recht op bescherming door 
de overheid. 

4. De overheid moet ervoor zorgen dat de rechten van kinderen 
beschermd worden. 

5. De overheid moet ouders respecteren in de opvoeding van 
hun kinderen. 

6. Je hebt recht op leven en op ontwikkeling. 
7. Je hebt recht op je eigen naam en na� onaliteit. 
8. De overheid moet de iden� teit, naam en na� onaliteit van 

kinderen beschermen. 
9. Je hebt het recht om bij beide ouders te wonen. Als je ouders 

gescheiden zijn, mag je met allebei je ouders omgaan. 
10. Je mag je ouders overal bezoeken, ook als ze in verschillende 

landen wonen. 
11. De overheid moet ervoor zorgen dat een kind niet kan wor-

den ontvoerd naar het buitenland door bijvoorbeeld één van 
de ouders. 

12. Afspraken over kinderen worden gemaakt met kinderen. 
13. Je hebt het recht om je eigen mening te geven en informa� e 

te zoeken en door te geven. 
14. Je hebt recht op je eigen geloof. 
15. Je hebt het recht samen te komen en een club op te richten. 
16. Je hebt recht op privacy. 
17. Je hebt recht op begrijpelijke informa� e. 
18. Je hebt recht op een goede opvoeding door je ouders. De 

overheid moet hen daarbij helpen. 
19. De overheid moet je beschermen tegen mishandeling. 
20. De overheid moet extra goed voor je zorgen en je helpen als 

je ouders dat even niet kunnen of als je geen ouders meer 
hebt. 

21. Kinderen worden alleen geadopteerd als dat voor hen de 
beste oplossing is. 

22. Als vluchteling heb je recht op speciale bescherming. 
23. Je hebt recht op hulp als je een handicap hebt. 
24. Je hebt recht op een goede gezondheid en op hulp als je ziek 

bent. 

25. Kinderen die uit huis zijn geplaatst, hebben er recht op dat 
regelma� g wordt gekeken of de behandeling nog wel de 
beste is. 

26. Alle middelen die de overheid hee�  om mensen te helpen, 
moeten voor kinderen bereikbaar zijn. 

27. Je hebt het recht op goede omstandigheden om jezelf te 
kunnen ontwikkelen, belangrijk zijn voeding, kleding en huis-
ves� ng. 

28. Je hebt recht op onderwijs. 
29. Je hebt recht op onderwijs dat zich richt op het ontwikkelen 

van je talenten en je leert over respect voor andere mensen 
en de natuur. 

30. Je hebt recht op je eigen cultuur. 
31. Je hebt recht op rust en vrije � jd en je hebt recht om te spe-

len. 
32. Overheden moeten een minimumlee� ijd voor werk instellen 

en kinderen beschermen tegen gevaarlijk en schadelijk werk. 
33. De overheid moet je beschermen tegen drugs. 
34. De overheid moet je beschermen tegen seksueel misbruik. 
35. Het is verboden om kinderen te ontvoeren, verkopen of ver-

handelen. 
36. De overheid moet je beschermen tegen uitbui� ng en mis-

handeling. 
37. Je hebt recht op een goede behandeling in de gevangenis. Je 

mag niet gemarteld worden, en geen levenslang of de dood-
straf krijgen. Opslui� ng van een kind mag alleen als uiterste 
maatregel en dan zo kort mogelijk. 

38. Als het oorlog is, moet de overheid jou extra beschermen. 
Soldaten zijn bij voorkeur boven de ach�  en en als je jonger 
bent dan vij� ien mag je niet in het leger. 

39. Je hebt recht op slachtoff erhulp. 
40. Je hebt recht op een eerlijk proces dat rekening houdt met 

jouw lee� ijd. 
41. Als de we� en van een land de rechten van kinderen beter 

beschermen dan dit Kinderverdrag, gelden die we� en en 
niet dit verdrag.

Alle kinderen en jongeren hebben rechten. Deze staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Na-
� es. Het verdrag defi nieert ‘kind’ als ieder persoon die nog geen ach�  en jaar oud is. Kinderrechten zijn afspraken die 
gemaakt zijn tussen bijna alle staten in de wereld over verschillende onderwerpen, zoals onderwijs en gezondheid.


