
 

 
 

Aids in Tanzania 
Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank 

GROEP / KLAS …………….. 

 

 
 Ga www.schooltv.ntr.nl 
 Zoek de clip: Aids in Tanzania 
 

Bekijk de clip en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop als je gaat 

schrijven. 

 

1. Hoeveel mensen in Tanzania hebben aids? En hoeveel in Nederland? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

2. Een berg medicijnen 

Aidsmedicijnen die mensen op de been kunnen houden zodat ze economisch of 

maatschappelijk kunnen blijven functioneren, worden steeds goedkoper. Toch 

bereiken deze medicijnen veel mensen niet. 

Welke twee problemen spelen een grote rol bij de toegang tot (aids)medicijnen? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Naam: 

http://www.schooltv.ntr.nl/


 

 
 

3. Noem twee economische gevolgen van de ziekte aids. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4. Aids is niet alleen een ramp in zuidelijk Afrika maar op alle continenten. Meer dan 

13 miljoen jongeren onder de 15 jaar hebben één of beide ouders verloren aan aids.  

 

Welk aantal aidswezen in 2001 hoort bij welk land? Je kunt gebruik maken van de 

site:  

www.stopaidsnow.nl/aidsindewereld/wereld00.html.  

 

 

 

Landen: Colombia, China, Brazilië, Thailand, Zuid-

Afrika en Tanzania.  

 

  

 
……………….…… 

…………….……… 

…………………..…………..… …………………… 

…………………… 

…………………… 



 

 
 

Extra 
Probeer deze vragen ook te maken. 

5. Rijk aan schulden  

In 2002 ging er bijna vier keer zoveel geld (200 miljard dollar) uit 

ontwikkelingslanden naar rijke landen, dan omgekeerd.  

Een groot deel van dat geld bestaat uit schuldbetalingen voor leningen die 

ontwikkelingslanden zijn aangegaan. De zware schuldenlast heeft er in 

bijvoorbeeld Tanzania toe geleid dat de regering minder kan uitgeven aan gratis 

onderwijs en aids- of tuberculosebestrijding.  

 

Sinds een aantal jaren komen 26 arme landen in aanmerking voor 

schuldvermindering (Heavily Indebted Poor Countries – HIPC). Sommige organisaties 

pleiten zelfs voor volledige schuldkwijtschelding als belangrijke stimulans voor 

armoedebestrijding. 

Tanzania is een HIPC-land en komt dus in aanmerking voor schuldvermindering.  

 

a. Ga naar www.jubileenederland.nl en probeer antwoord te vinden op de volgende 

vragen: 

1. Hoe groot is de daling van schuldbetaling in Tanzania tussen 1999 en 2002. 
2. Hoe groot is de stijging van uitgaven aan sociale voorzieningen in diezelfde 

periode.  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  



 

 
 

b. Wat is jouw mening over de volgende stelling:  

‘Landen moeten geen volledige schuldkwijtschelding krijgen want corrupte 

regeringen steken dat geld toch maar in hun eigen zak’. Discussieer er over in je 

klas.  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.Veilig of heilig 

Geef je mening over de volgende stelling: ‘Aids is niet alleen een 

gezondheidsprobleem maar ook een sociaal probleem’. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Wil je meer weten?  

Kijk ook naar de clip ‘Kinderen 

met aids’.         


