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Beste sympathisant, 
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Uitleenvoorwaarden 

 Alle dvd’s, lespakketten en ander materiaal zijn maximum uit te lenen voor 3 weken.  

 We vragen € 1.00 huur per item. De opbrengst hiervan wordt gebruikt voor de aankoop van 

nieuw educatief materiaal. 

 We rekenen een waarborg van € 5.00 aan maar dit krijgt u uiteraard terug bij het 

binnenbrengen van het uitgeleende materiaal. 

 Info-brochures kunt u steeds gratis meenemen. Indien je er veel wenst, gelieve ons eerst te 

contacteren via onderstaande gegevens. 

 Het is ten zeerste aangeraden het materiaal ruim op voorhand aan te vragen. Om iets aan te 

kopen dient u ook minstens twee weken op voorhand uw bestelling door te geven. Opgepast; 

niet alles kan aangekocht worden.  

 Afhaling en terugbrengen van het materiaal gebeurt op onderstaand adres.  

 

Info en reservaties 

Oxfam-Wereldwinkel Brugge 

Diksmuidse Heerweg 102 

8200 Sint-Andries 

info@oxfambrugge.be 

050 33 11 68

mailto:info@oxfambrugge.be
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LESMATERIAAL 

Wat Doelgroep / © Titel 

Leesboek + 
handleiding 

9-12jaar Het mysterie van de bienoboon 
Een spannend boek van S.R. Harris over eerlijke handel. De jongentjes Max en Jake vinden op een dag een 
geheimzinnige boon. Jake toont de boon aan zijn opa uit Ghana. Wat volgt is een helse onderneming vol cacao 
en heimwee. 
Met een leerkrachtenhandleiding met tips en methodieken voor verwerking van het verhaal in de klas en een 
dynamische en projectmatige aanpak voor leerkrachten.  
 

Lesmateriaal 8-10jaar De fantastische avonturen van Kapitein Cacao  
Kapitein Cacao neemt de leerlingen mee op zijn fantastische avonturen. In het lespakket ontdekken de 
leerlingen de oorsprong van de chocomelk van eerlijke handel.  
Een kant-en-klaar lespakket waarmee leerkrachten aan de slag kunnen. Met zelfstandige en begeleide 
activiteiten voor de leerlingen en suggesties voor nawerkingsactiviteiten. 
 

Lesmateriaal  Pure commercie  
Jongerengids over eerlijke handel. Maak kennis met alledaagse producten en ontdek de scheve wereld achter 
de blitse koffieverpakking. Speels en humoristisch.  
 

Lesmateriaal BaO, SO 
10+ 

Operatie Red de Aarde 
‘Operatie redt de Aarde’ laat zien dat jongeren veel gedurfder uitspraken doen over overbevolking, de 
gewenste nieuwe levensstijl zonder het steeds maar meer willen consumeren, zorgen voor mondigheid en 
inspraak enzovoort.  
In vier hoofdstukken van samen nog geen 100 blz wordt verslag gedaan van ‘Agenda 21’, het resultaat van de 
milieuconferentie in Rio. 
 

Lesmateriaal 6-12jaar De mand 
Een mand gevuld met lekkers uit de hele wereld. Aan elk product in de mand hangt een andere opdracht: een 

zoekopdracht op de computer of in de winkel, een gezelschapsspel of quizje, een doe-opdracht of een filmpje 
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bekijken, …  Kortom, een heel gevarieerde mand waarbij je spelenderwijs meer te weten komt over eerlijke 

handel.  

 

Lesmateriaal 16-18jaar Voedsel voor je brein 
Dit lespakket bestaat uit de modules ‘leren’, ‘denken’ en ‘doen’ en spreidt zich over 5 lessen. Komen aan bod: 
het globale voedselsysteem, twee verschillende landbouwmodellen, consumptie, de rol van de 
wereldeconomie, de machtsverschillen en natuurlijk volgt er op het einde een handelingsperspectief. Alle 
onderwerpen worden aangesneden aan de hand van gevarieerde lessen die gebruik maken van verschillende 
methodieken.  
 

Lesmateriaal 9+ Spek voor je bek 
Een informatief boek waarin op een uiterst ontspannen manier andere culturen aan bod komen. De inhoud is 
heel afwisselend: versjes, verhalen van Marokkaanse, Turkse en Joodse kinderen over hun eetgewoonten, een 
recept, vragen, een fragment uit de Griezels van Roald Dahl met suggesties voor een eng feest enzovoort. 
 

Lesmateriaal  HaaTweeOoh! 
Een pedagogisch dossier over water in de wereld en de problematiek die daarmee gepaard gaat.  
 

Lesmateriaal BaO, 
SO 

Opvoeden tot wereldburger 
Ontwikkelingssamenwerking (NCOS) brengen een reeks methodieken en voorbeelden voor leerkrachten en 
vormingswerkers om kinderen en jongeren tot een actief wereldburgerschap te brengen. Geweld, armoede, 
honger, vooroordelen en verloedering van het milieu hoeven geen dode (studie)letter te blijven. 
 

Teasers  3e graad BaO, 
1e graad SO, 
2e graad SO, 
3e graad SO 

9 lesteasers over suiker en de Paraguayaanse partner Montillo 
In teken van World Fair Trade 2016 
 
CLIM-pakket: online te downloaden via http://www.oxfamwereldwinkels.be/nl/lesmateriaal  

Teasers  3e graad BaO, 
1e graad SO, 
2e graad SO, 
3e graad SO 

9 lesteasers over cacao en de Ivoriaanse coöperatie Coopasa   
In teken van Week van de Fair Trade 2015 
 
CLIM-pakket: online te downloaden via http://www.oxfamwereldwinkels.be/nl/lesmateriaal 

 

http://www.oxfamwereldwinkels.be/nl/lesmateriaal
http://www.oxfamwereldwinkels.be/nl/lesmateriaal
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SPEL 

Spel 10-12jaar KLAP! De wereld in een handomdraai 
Met dit actieve kaartspel maken kinderen op een speelse manier kennis met eerlijke handel: welke producten 
vind je in de wereldwinkel, waar komen ze vandaan? Spannend en plezant. Ideaal om thuis te spelen, op een 
vrij moment op school of in de jeugdvereniging.  
 

Spel 8-10, 10-12, 12-14, 
14+ 

Tof van Commerce 
Kleine en grote eerlijke groepsspelen voor verschillende leeftijdscategorieën. 
 

Spel 6-9jaar Speelposter 
Aan de hand van een ganzenbord maken de kinderen kennis met Max, Afrika en het verhaal van eerlijke 
handel. Een doolhof leidt naar de grote Worldshake Sapmachine. Keukenpieten leren hoe ze (h)eerlijke 
kruimelkoekjes kunnen maken. 
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DVD 

DVD + boek  Lesties nieuwe schoenen 
Portrettenreeks, gemaakt door Lieve Blancquaert, uit Zuid-Afrika, Sri Lanka, Paraguay en de Dominicaanse 
Republiek.  
 

DVD  Black Gold 
Een documentaire over de koffiehandel die meermaals in de prijzen viel op internationale filmfestivals. Aan de 
hand van prachtige beelden en met onze partner Tadess Meskela in de hoofdrol wordt de problematiek van de 
Ethiopische koffiehandel uit de doeken gedaan.  
 

DVD 12-16jaar From Dinah with Love  
Dinah is een Oegandees meisje van 16. Ze krijgt bezoek van Stien, een Belgische leeftijdsgenote. Zo maakt Stien 
kennis met de leefwereld van Dinah, en de impact die eerlijke handel heeft op het leven in haar dorp. 
De handleiding (interactieve methodiek) gaat verder in op de uitdagingen van kleinschalige landbouwers in het 
Zuiden. 
Handleiding via www.oxfamwereldwinkels.be/infomateriaal_secundaironderwijs  
 

Cd-rom 14-18jaar Fair Trade in Choc 
Raf en Mich van Kommil Foo ‘vertellen’ eerlijke handel aan de hand van chocolade. Met de geanimeerde abc-
quiz, een interactief spel, ‘dokter choco’, veel vragen en vooral veel antwoorden over Oxfam-Wereldwinkels.  
 

DVD 6-12jaar Fair Kids: met eerlijke handel de wereld rond 
Een compilatie van animatiefilms voor een door kinderen. Een uniek, volledig en internationaal instrument voor 
wie samen met kinderen en jongeren wil nadenken over eerlijke handel. 
 

DVD 8-12jaar Quiz Tanzamania 
2 TMF-VJ’s presenteren, de leerkracht is jury en de leerlingen zijn enthousiaste deelnemers. Met Tanzamania 
duik je in het leven van boeren en boerinnen in Tanzania. 
De leerlingen ontdekken hoe producten van overal op aarde in Tanzania voor concurrentie zorgen. Ze zien ook 
hoe belangrijk het is samen te werken met andere boeren om te kunnen overleven.  
 

http://www.oxfamwereldwinkels.be/infomateriaal_secundaironderwijs
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EXTRA INFORMATIE 

Achtergrond-
dossiers 

16+ Het spel der giganten 
- Machtsconcentratie in de ketens 
- De koffieketen doorgelicht 
- Achtergronddossier machtsconcentratie in de ketens  

+ filmpje zie youtube of dvd 

Onderzoek 16+ Een ezel stoot zich geen twee keer… 
De echte prijs van soberheid en ongelijkheid in Europa 
De golf van bezuinigingen die zich over Europa heeft verspreid in de nasleep van de economische crisis die 
begon in 2008, dreigt het sociaal model dat Europa zo dierbaar is ernstige en permanente schade toe te 
brengen. Zoals economen al lang voorspelden, hebben de bezuinigingen enkel een verlammend effect op de 
groei in Europa terwijl de impact op de overheidsfinanciën erg teleurstellend blijft. Erger nog, ze dragen bij aan 
de ongelijkheid die op lange termijn tot een verzwakking van de economische situatie zal leiden en die 
werkloze en arme mensen nog voor vele jaren zal doen afzien. Dit Oxfam-rapport levert een grote bijdrage aan 
de evaluatie van de aanhoudende hoge kosten van dit ondoordacht beleid.  

Boek © 2011 Koekje bij de koffie – B. Schokkaert 
40 jaar Oxfam-Wereldwinkels 
Veertig jaar Oxfam-Wereldwinkels is meer dan een verhaal over koffie en kleine boeren die een eerlijke prijs 
verdienen. Het is ook een verhaal over de strijd tegen apartheid en ‘kromme’ bananen. Over de ontroerende 
solidariteit met de broedervolkeren in Algerije en Nicaragua. Over veel werk en altijd te weinig werkvolk. Over 
roze stoelen en rood fruitsap. Over een nicheproduct dat door mainstream te worden de reguliere handel op 
weg naar meer duurzaamheid dwingt. Tegelijkertijd geeft het boek een levendige kijk op de recente sociale 
geschiedenis van België.  

Boek © 2003 Blauw goud – M. Barlow, T. Clarke 
De strijd tegen de privatisering van water door multinationals 

Boek © 1995 Tussen vrijheid en beteugeling – H. Billiet 
Van rumba tot salsa 

Boek + DVD © 2007 Koe 80 heeft een probleem – D. Barrez 
Boer, consument, agro-industrie en grootdistributie 
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Boek © 2009 Het mondiale uitzendkantoor – D. Barrez, J. Vandaele 
Waardig werk in tijden van globalisering en crisis 

Boek © 2007 
 

IKEA: een model op losse schroeven – O. Bailly, D. Lambert, J. Caudron, J. Chaplier 
Als een geducht communicatiespecialist verspreidt de multinational van het instapklare wonen in 
homeopathische dosissen zijn boodschap van ethische onderneming met een menselijke dimensie. Maar in dat 
stevig ingeburgerde refrein zijn de laatste jaren enkele erg valse noten geslopen. IKEA buitte kinderen in het 
Zuiden uit, IKEA ontwikkelde vervuilende producten, IKEA zette aan tot overconsumptie, IKEA maakte 
eenheidsworst van ons leven. Om die sociale en ecologische kritieken te weerleggen, heeft IKEA in 2000 een 
gedragscode opgesteld voor zijn leveranciers. 
Is sindsdien alles rozengeur en maneschijn in de beste der werelden, die van geel en blauw? Dat valt te bezien…  
 

Boek © 2001 De antwoorden van het antiglobalisme – D. Barrez 
 

Boek + DVD © 2009 Since 59; 50 jaar Fair Trade Original – J. Van Der Stelt 
De consument weet niet beter of eerlijke handel is van alle tijden. Dit boek beschrijft hoe een kleinschalig 
idealistisch initiatief uit de jaren ’50 uitgroeide tot een professionele organisatie. Een bedrijf dat een breed 
assortiment Fair trade producten op de markt brengt en zich blijvend inzet voor handel die ontwikkelt.  

Rapport © 2005 Waar ligt de grens? 
Een onderzoek naar de financiële links tussen vijf bankgroepen bedrijven die mensenrechten schenden 

Jaarboek © 2009 Provinciaal Noord-Zuid Beleid 
West-Vlaanderen 

Boek © 2004 Water, bron van leven – M. Black 
Water, bron van leven beziet het thema water vanuit historisch en hedendaags perspectief. Met dit boek duikt 
de schrijver in de rijke bronnen van de wereldliteratuur. De citaten en passages vormen een fraaie begeleiding 
van de foto’s, die de grootse luister van water illustreren en steeds op andere wijze onderstrepen. 

MOpaper © 2009 Kan de G20 de wereld redden? – E. Vervliet 

MOpaper © 2008 Kunnen de boeren de wereld redden? – S. Boutsen 
De Wereldbank over de plaats van de landbouw in ontwikkeling en armoedebestrijding 

MOpaper © 2009 Hebben de NGO’s hun ziel verkocht aan de minister van ontwikkelingssamenwerking? – J. Reynaert, P. 
Develtere 

MOpaper © 2010 Heeft de crisis het draagvlak van ontwikkelingssamenwerking ondermijnd? – T. De Bruyn, I. Pollet 

MOpaper © 2011 Welke toekomst voor de ontwikkelingssamenwerking? – N. Shafik 

MOpaper © 2011 Een uitweg voor de nieuwe voedselcrisis? – S. Boutsen 
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MOpaper © 2012 Kan Zwart-Afrika voedselzekerheid bereiken? – Oktwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties 

MOpaper © 2012 Genetisch gewijzigd voedsel als oplossing voor het hongerprobleem? – H. Van Doorslaer 
Een politiek-economische analyse van honger en ggo’s  

MOpaper © 2012 What is the rise of south-south relations about? – S. Bilal 
Development, not aid 

MOpaper © 2012 Kan de politiek de ontwikkelingssamenwerking redden? – A. Duncan, G. Williams 
Ontwikkelingshulp efficiënter maken via politieke-economieanalyse: wat is er tot nog toe gebeurd en wat 
hebben we geleerd? 

MOpaper © 2012 Het einde van de ontwikkelingssamenwerking? – F. Mestrum 
Een pleidooi voor een nieuwe mondiale solidariteit 

MOpaper © 2011 Heeft ontwikkelingshulp zijn tijd gehad? – M. Leroy 

MOpaper © 2006 Helpt onze hulp tegen honger? – S. Boutsen, J. Vannoppen 
Voedselzekerheid en duurzame landbouw in de Belgische ontwikkelingssamenwerking 

Noord-Zuid Cahiers Milieu en ontwikkeling 

Noord-Zuid Cahiers De Verenigde Naties hervormen 

Noord-Zuid Cahiers Democratie 

Noord-Zuid Cahiers Rampen en noodhulp 

Noord-Zuid Cahiers Structurele aanpassing 

Noord-Zuid Cahiers Werk in de wereld 

Noord-Zuid Cahiers Afrika grijpt zijn kans 

Noord-Zuid Cahiers De ecologische beweging in Latijns-Amerika 

Noord-Zuid Cahiers Gewelddadig conflict en wapenhandel 

Noord-Zuid Cahiers Mensen maken de media 

Noord-Zuid Cahiers Oorlog in Congo 

Noord-Zuid Cahiers De rechtbank als wapen 

Noord-Zuid Cahiers Racisme: oude kwaal, nieuwe remedies 

Noord-Zuid Cahiers Globalisering: te nemen of te laten 

Noord-Zuid Cahiers Braindrain of braingain? Grijze cellen uit het Zuiden 

Noord-Zuid Cahiers Duurzame ontwikkeling: verbeter de wereld, begin bij de aarde 

Noord-Zuid Cahiers Burgers en bedrijven 

Noord-Zuid Cahiers Tijd om te handelen: vragen bij de WTO 

Noord-Zuid Cahiers Kindsoldaten: laat ze niet schieten 
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Noord-Zuid Cahiers De kracht van diversiteit: globalisering, verschillen en cultuur 

Noord-Zuid Cahiers Twee ontwakende reuzen: China en India 

Noord-Zuid Cahiers Israëli’s en Palestijnen over het conflict in het Midden-Oosten 

Noord-Zuid Cahiers Een grote mond en kleine oren: het IMF 

Noord-Zuid Cahiers Één strijd of botsende belangen: anders-globaliseren in Vlaanderen 

Noord-Zuid Cahiers Iedereen gezond: toegang tot de gezondheidszorg in de wereld 

Noord-Zuid Cahiers Bewapenen of ontwikkelen: de keuze van het Zuiden 

Noord-Zuid Cahiers De vos preekt de passie: armoedebestrijding door IMF en WB 

Noord-Zuid Cahiers God en geld: religies over economie en globalisering 

Noord-Zuid Cahiers 2015: de tijd loopt: millenniumdoelstellingen 

Noord-Zuid Cahiers SOS Rusland: van IJzeren gordijn tot rookgordijn 

Noord-Zuid Cahiers De toekomst behoort aan ons toe 

Noord-Zuid Cahiers Kan winst de wereld redden? 

Noord-Zuid Cahiers Gevaarlijke rijkdom: grondstoffen in de mondiale economie 

Noord-Zuid Cahiers Dagelijks brood: mondiale markt en voedselzekerheid 

Noord-Zuid Cahiers Hinkende munt: de bokkensprongen van het grote geld 

De feiten over… Fair Trade 

De feiten over… Ontwikkelingssamenwerking 

De feiten over… Globalisering 

De feiten over… Hiv/aids 

De feiten over… Internationale migratie 

De feiten over… Biopiraterij 

De feiten over… Klimaatverandering  
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RECEPTEN 

Boek  De wereld aan tafel 
Smeltkroesrecepten: Oxfam-Wereldwinkels en Mimi Smith   
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INFOBOEKEN KINDEREN 

Boek © 2003 Mensen zoals jij en ik  
Encyclopedie van alle volkeren 

Boek © 2005 Gooi maar weg – R. Kromhout, E. Smaling 
Er was een tijd dat mensen hun afval gewoon uit het raam gooiden. Voorbijgangers moesten uitkijken dat ze 
niet ineens handenvol vuilnis op hun hoofd kregen. Die tijd is voorbij. Tegenwoordig zetten we ongeveer de 
helft van wat we weggooien aan de stoeprand. Met de andere helft gebeurt iets anders. 
Waar blijft ons afval? Waar gaat het heen nadat de vuilniswagen het heeft opgehaald, of nadat de glasbak is 
geleegd? Wat gebeurt met onze afgedankte koelkasten, computers en kleren, of met het vlees bij de slager dat 
over de datum is? En hoe zit dat eigenlijk in Afrika? Is daar net zoveel vuilnis als bij ons? Komt daar ook een 
vuilnisman langs de huizen? Zeggen de mensen daar net zo gemakkelijk als wij ‘Gooi maar weg!’ als iets oud of 
kapot is? 
Wat je weggooit zie je gewoonlijk nooit meer terug. Tenminste, dat denken de meeste mensen… 

Boek © 2005 Feesten en vasten 
Boeddhistisch, Christelijk, Hindoeïstisch, Joods, Islamitisch, Sikh 

Boek © 2004 Geboorten 
Boeddhistisch, Christelijk, Hindoeïstisch, Joods, Islamitisch, Sikh 

Boek © 2005 Opgroeien 
Boeddhistisch, Christelijk, Hindoeïstisch, Joods, Islamitisch, Sikh 

Boek © 2003 Huwelijken 
Boeddhistisch, Christelijk, Hindoeïstisch, Joods, Islamitisch, Sikh 

Boek © 2003 Aan tafel! – B. Hollyer 
Kinderen en hun eten uit de hele wereld 

Boek © 1988 Mensenrechten – J. Bradley 
 

Boek © 2003 De toekomst van onze Aarde aan kinderen verteld – Y. Arthus-Bertrand 
De schitterend beelden nemen je mee op een rondreis door de wereld. Over duurzame ontwikkeling: de 
invloed van de mens op het milieu is vaak schokkend. Dit informatieve fotoboek gaat in op actuele problemen 
én biedt ook oplossingen. Voor iedereen die milieubewust mee wil bouwen aan de toekomst van onze planeet. 

Handboek  Word een held en red de aarde – L. Martaz 
Handboek voor dappere kinderen 
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Dag Held. Of heldin, want de meisjes tellen natuurlijk ook mee. Soms zelfs voor twee. Welkom op je eigen 
planeet. De mooie planeet aarde met haar boompjes en haar beestjes en haar mensen. Die laatste soort denkt 
soms alleen maar aan hebben, hebben en nog eens hebben! Daar krijgt de aarde een punthoofd van. Gelukkig 
loop jij hier ook nog rond. En kan je onze planeet terug mooi rond boetseren. Hoe? Met duurzame 
ontwikkeling. En door gewoon te beginnen bij het begin. Op pagina één van dit boek om precies te zijn. 

 


