Actualiteit? Beeld je in! – Coltan Congo

Surf naar ‘Actualiteit? Beeld je in! – Coltan Congo’ en lees de uitleg bij het bord.
1 Kijk naar beeld 1 en lees het onderschrift. Klik twee keer op de afbeelding en lees het artikel. Leg
kort uit hoe de oorlog in DR Congo mede veroorzaakt wordt door coltan.

2 Kijk naar beeld 2. Op deze foto zie je coltan. Maar wat is het precies? En waarvoor wordt het
gebruikt? Zoek het antwoord op internet en noteer hier enkele kernwoorden.

3 Probeer nu zelf een onderschrift te formuleren bij beeld 2. Vul daarom onderstaande zin aan.
Coltan is ……………………………………………………………………………………………………….
Het wordt gebruikt in …………………………………………………………………………………………

Post je onderschrift als reactie onder beeld 2. We kiezen later samen welk onderschrift we het best
vinden passen bij de afbeelding!
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4 Bekijk beeld 3. Probeer zelf een onderschrift te formuleren bij deze afbeelding. Gebruik zeker
volgende woorden: DR Congo – grens - coltan.

Post je onderschrift als reactie onder beeld 3. We kiezen later samen welk onderschrift we het best
vinden passen bij de afbeelding!

5 Bekijk beeld 4 en lees het onderschrift. Deze cartoon heeft als titel ‘coltan fields’. Dat is een
verwijzing naar de ‘killing fields’. Letterlijk vertaald betekent dat ‘de velden des doods’. Het verwijst
naar de vele gebieden waar in de jaren ’70 tienduizenden mensen vermoord en begraven werden in
Cambodja. Bekijk zeker eens enkele afbeeldingen van de killing fields via je tablet!
De cartoon zelf doet denken aan de oorlogskerkhoven uit waar gesneuvelde soldaten uit de eerste
wereldoorlog begraven werden. Zoek zelf een afbeelding van zo’n oorlogskerkhof die op de cartoon
lijkt. Post de link waarop jouw afbeelding te vinden is als reactie op beeld 4.

6 Kijk aandachtig naar beeld 5. Welke boodschap zou dit beeld willen doorgeven? Vat het samen in
een onderschrift en post het als reactie op beeld 5.

7 Uit beeld 4 en 5 blijkt duidelijk dat er heel wat misloopt met het ontginnen van coltan en het gebruik
ervan in gsm’s. Het is je ongetwijfeld niet helemaal duidelijk wat. Het Pinterestbord is dan ook nog niet
volledig klaar. We dagen je uit het bord verder aan te vullen met interessante beelden.





Bekijk dit filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=BmPV8Z7QI1Y.
Lees dit artikel: http://www.mo.be/artikel/massaverkrachtingen-conflict-om-congolees-coltan
Lees dit artikel: http://www.mo.be/artikel/er-hangt-bloed-uit-congo-aan-onze-gsms
Lees dit artikel: http://www.clubgreen.nl/vraag/FairPhone.html
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Noteer hieronder in een aantal kernwoorden waarover je een afbeelding zou willen zoeken om het
Pinterestbord aan te vullen.

8 Kies nu vijf woorden uit waarover je een afbeelding wil toevoegen. Stel een bijpassend onderschrift
op.
TIP: Vind je het moeilijk om geschikte afbeeldingen te kiezen of een onderschrift op te stellen? Scan
de QR – codes in de klas voor een instructiefiche!
Een afbeelding over …

Onderschrift
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Pin je afbeeldingen met onderschrift op het Pinterestbord.
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