
Werkblad 
Water for Life

Opdracht 1
Waar of niet waar? Kleur de zinnen die waar zijn groen en de zinnen die niet waar zijn rood. 

Opdracht 2 
Het hebben van schoon water is heel belangrijk voor je gezondheid.  
Vul de kruiswoordpuzzel in en lees de oplossing van boven naar beneden. 

 

Oplossing:

Ongeveer 800 miljoen mensen op de wereld  
hebben geen toegang tot schoon drinkwater.

Water halen is vaak de taak van de 
jongens en mannen in de familie.

Er zijn ongeveer even veel mensen zonder toilet 
in huis als inwoners van Nederland en België.

Elke dag overlijden meer dan 800 kinderen onder de vijf jaar door 
vervuild water, slechte hygiëne en het ontbreken van toiletten.

1. Dit zit in vies water, je wordt er ziek van. 
2. Winkeltje waar mensen schoon water kunnen kopen.
3. Dit is een van de belangrijkste oorzaken van kindersterfte. 
4. Deze ziekte kun je krijgen als je vervuild water drinkt. 
5.  Rivierwater wordt vaak niet alleen gebruikt als  

drinkwater, maar ook om jezelf in te …
6. Grote wateraansluiting voor de hele buurt. 1
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Naam:

Gemiddeld loopt Happiness 6 kilometer 
op een dag om water te halen.



Opdracht 3 
Het is een hele klus om schoon drinkwater en toiletten te regelen.  
Zet de stappen die Water for Life maakt in de juiste volgorde.

Opdracht 4
Het lijkt misschien voor ons in Nederland niet altijd zo, maar schoon drinkwater is heel waardevol.  
Dat betekent dat we er zuinig mee om moeten gaan. Gelukkig zijn er veel makkelijke manieren waarop  
we slim kunnen omgaan met ons kraanwater. Bedenk een slimme bespaartip voor elke plek:

De bewoners van de 
wijk kunnen nu veilig, 
schoon en betaalbaar 
kraan water gebruiken.

Werkblad Water for Life

Water for Life checkt 
of het plan duurzaam 
en geschikt is. 

Het lokale  
waterbedrijf zet 
de kraan open.

Lokale en Nederlandse 
water bedrijven bedenken 
samen hoe het water 
van een waterbron bij  
de mensen kan komen. 

Waterleidingen en toiletten 
worden aangelegd door lokale 
bedrijven. Water for Life kijkt mee 
om te zorgen dat alles goed gaat.

Er is een wijk zonder 
schoon kraanwater,  
dat moet veranderen.
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