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Fijne zomer, en 
tot in september!

In het land Suriname zijn 
verkiezingen gehouden. Toen 
deze krant gedrukt werd, wees 
alles erop dat president Desi 
Bouterse verloren had. 
Waarschijnlijk wordt Chan 
Santokhi de nieuwe president.

Bouterse was van 1980 tot 1988 
president. En in 2010 werd hij 
opnieuw president, tot nu. 
Maar de meeste Surinamers 
willen hem niet meer als hun 
leider. Het gaat slecht met de 
economie. En Bouterse is een 
veroordeelde crimineel. Hij moet 
20 jaar de gevangenis in omdat 
hij veertig jaar geleden 15 
mensen heeft laten vermoorden. 
Zijn tegenstanders hopen dat 
hij die straf nu moet uitzitten. 

Bouterse verliest verkiezingen
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De tegenstanders van Bouterse vieren feest.

L e e s  v e r d e r
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Pas op als je de zon in gaat!
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Pinokkio in een nieuw jasje

1,5 METER
Sinds 1 juni zijn restaurants, bioscopen en theaters weer 
open. Het ov rijdt weer volgens de normale dienstregeling. 
Maar mensen moeten wel afstand houden van elkaar. 
Zo ziet die ‘anderhalve-meter-samenleving’ eruit. 

In veel landen zijn mondkapjes 
verplicht. Voor mensen dan. 
Maar de Russische kunstenaar 
Anatoly Konenko vindt dat 
insecten ook een mondkapje 
verdienen. En daarom ontwierp 
hij mini-mondkapjes. Voor 
bijvoorbeeld sprinkhanen, 
kevers en wespen. Het is niet 
gebleken dat insecten corona 
kunnen krijgen. Maar eigenlijk 
wil Konenko met zijn maskers 
iets anders zeggen. Namelijk 
dat niet alleen mensenlevens 
belangrijk zijn, maar dat we de 
insecten ook moeten redden. 

Mini-mondkapje
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Sportscholen mogen op 1 juli 
open. Dat heeft de regering 
bekendgemaakt. Officieel mocht 
dat pas op 1 september, maar de 
sportscholen wilden heel graag 
eerder open. Premier Rutte 
ging akkoord, maar de scholen 
moeten wel maatregelen nemen. 
Veel deskundigen zijn niet blij 
met dit besluit. Zij denken dat 
het risico op verspreiding van 
corona in sportscholen groot is.

Sportscholen

Een insect met mondkapje.
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De moeder van premier Mark 
Rutte is overleden. Mevrouw 
Rutte-Dilling werd 96 jaar. 
Ze woonde al langere tijd in 
een verzorgingshuis in Den 
Haag. De moeder van Rutte is 
niet aan corona overleden. 
Rutte was mantelzorger voor 
zijn moeder. Maar hij heeft 
haar de laatste weken niet 
kunnen bezoeken vanwege de 
corona-maatregelen. Rutte liet 
weten dat hij verdrietig is, 
maar ook dankbaar dat zijn 
moeder zo lang heeft geleefd.

Overleden

Vier politieagenten in de 
Amerikaanse stad Minneapolis 
zijn ontslagen. Waarschijnlijk 
hebben zij een zwarte man 
gedood tijdens een arrestatie, 
vorige maand. Schokkende 
beelden van de arrestatie 
verschenen op internet. 
De zwarte man, George Floyd, 
ligt op de grond. Een witte 
politieman drukt zijn knie op 
de nek van Floyd, zodat hij 
geen lucht meer krijgt. 
Omstanders zeggen tegen de 
agent dat hij van de man af 
moet gaan, maar dat doet de 
agent niet. Uiteindelijk beweegt 
Floyd niet meer. 

De lente duurt nog tot 21 juni. 
Maar nu is al zeker dat de lente 
van 2020 de zonnigste lente 
ooit was. De zon scheen deze 
lente 712,7 uur en dat is een 
record. Deze lente was zelfs zo 
zonnig dat hij in de top 5 van 
zonnigste seizoenen kan komen. 
Al die zonneschijn heeft ook 
een nadeel: droogte. Het heeft 
al tijden niet flink geregend in 
Nederland, en dat veroorzaakt 
veel problemen. Zo dreigt de 
oogst van boeren te mislukken. 
En is er kans op bosbranden. 

Je leest meer over het 
droogteprobleem op pagina 10.

In Winterswijk is een heel oud 
fossiel gevonden. Het gaat om 
een pissebed van 250 miljoen 
jaar oud. Dat betekent dat dit 
diertje leefde vóórdat de eerste 
dinosauriërs er waren. Het 
fossiel is van een onbekend 
soort pissebed. Onderzoekers 
hebben de nieuwe soort 
‘Gelrincola winterswijkensis’ 
genoemd. Gelrincola verwijst 
naar de provincie Gelderland. 
Winterswijkensis naar de 
vindplaats Winterswijk. Vanaf 
1 juli kun je het fossiel bekijken 
in museum Naturalis in Leiden.
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Fossiel

Zonnig en droogWitte politieagenten doden zwarte man
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Geweld van witte agenten tegen zwarte mensen komt in Amerika 
vaak voor. Dat komt doordat er nog veel racisme in het land is. 

Dieven proberen steeds vaker 
via WhatsApp te stelen van 
mensen. In april werden 15.000 
gevallen van WhatsApp-fraude 
gemeld bij de Fraude-helpdesk.

Hacken 
Hoi pap, ik kan ff niet bij mijn 
rekening. Kun jij 500 euro 
overmaken? Dan krijg je het 
vanavond terug. Dit is een 
voorbeeld van een WhatsApp-
berichtje van een oplichter. 
Criminelen hacken iemands 

WhatsApp-account. Daarna 
sturen ze berichten naar familie 
en vrienden. In die berichten 
vragen ze om geld. Familie en 
vrienden denken dat ze 
iemand in geldnood helpen, 
maar ze worden opgelicht.

Voorkomen
Je kunt voorkomen dat jouw 
WhatsApp-account wordt 
gehackt. Dit kun je doen:
• Bij instellingen kan je 

‘Verificatie in twee stappen’ 

instellen. Je moet dan een 
code invoeren als je 
WhatsApp op een andere 
telefoon wil installeren.

• Bij instellingen kun je ook 
‘Beveiligingsmeldingen’ 
aanzetten. Je krijgt dan een 
melding als anderen een 
nieuwe telefoon hebben. 

• En krijg jij een bericht van 
iemand die om geld vraagt? 
Maak nooit zomaar geld over, 
bel altijd eerst met de persoon 
die het aan je vraagt!

Dieven kunnen ook berichten sturen met de naam van een bank als afzender. Echte banken sturen 
NOOIT berichten met links erin.
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Fraude via WhatsApp
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Twee vissers die al sinds 2 april 
vermist werden, zijn levend 
teruggevonden. Ze hebben 42 
dagen rondgedobberd op de 
Stille Oceaan. 

Motorpech
De vissers waren vertrokken 
van de Marshall-eilanden, 
een groep eilanden duizenden 
kilometers ten oosten van 

Heb jij een familielid in een 
verpleeghuis? Dan mag je vanaf 
15 juni eindelijk weer op bezoek. 
Dat heeft de regering besloten. 
De verpleeghuizen zijn al sinds 
18 maart gesloten voor bezoek, 
vanwege het coronavirus. 

Blij
Volgens de ouderenbond zijn 
de meeste ouderen heel erg blij 

Vissers overleven op zee

Eindelijk weer bezoek
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Toen Jos Baart uit België in 
april zijn bloemetjes water 
wilde geven, ontdekte hij iets 
bijzonders. Er zat een oehoe in 
zijn bloembak, op een aantal 
eieren! De oehoe is één van de 
grootste uilensoorten van 
Europa, en ook een heel 
zeldzame. De oehoe maakt 
normaal geen nesten in 
woonwijken. Maar deze uil zag 

Door het coronavirus konden 
basisschoolkinderen ruim twee 
maanden niet naar school. De 
meeste kinderen gingen thuis 
verder met hun schoolwerk. 
Met hulp van hun ouders, en de 
meesters en juffen op afstand. 
En dat is best goed gegaan, 
blijkt nu. Volgens ongeveer 
duizend schooldirecteuren 
hebben de meeste kinderen 
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Oehoes op je balkon

Geen grote achterstand

Australië. De mannen kregen 
motorpech en dreven door het 
slechte weer af. 
Ruim een maand later werden 
ze 1600 kilometer verderop 
gevonden op het piepkleine 
eilandje Namoluk. De mannen 
waren heel mager en zwak, 
maar niet in levensgevaar. 
Ze zijn naar een ziekenhuis 
gebracht.

dat de deuren weer opengaan. 
Want de maatregel veroorzaakte 
veel verdriet en verwarring 
onder bejaarden en hun 
geliefden. Vooral bij demente 
mensen. 
Maar nu mag er één bezoeker 
per bewoner per dag komen. 
Knuffelen of kusjes geven gaat 
nog niet, want bezoek moet 1,5 
meter afstand houden.

het balkon van Jos, op de derde 
verdieping, wel zitten. Rond 
Pasen kropen er drie kuikens 
uit de eieren, die nu gezellig in 
de bloembak zitten. De kuikens 
zijn nog pluizig, maar zullen de 
komende weken flink groeien. 
Jos kan er eindeloos naar kijken. 
‘Als ik hier een paar maanden 
van kan genieten, vind ik dat 
helemaal super’, zei hij.

geen leerachterstand opgelopen. 
Voor de belangrijkste vakken 
zitten de meeste kinderen op 
niveau. Sommigen lopen iets 
achter, en sommige kinderen 
zijn thuis juist harder gaan 
werken. Bij 1 op de 10 kinderen 
is wel een flinke achterstand 
ontstaan. Scholen werken nu 
samen aan plannen om deze 
kinderen te helpen.

Het bootje van de vissers was afgedreven. 

Er mag één bezoeker per dag komen in de verpleeghuizen.

Een Oehoe wordt ongeveer 75 centimeter lang.

Veel kinderen en leraren zijn blij dat de scholen weer open zijn.
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Tips voor een fijne thuis-blijf-zomer

Huur een kano of een (fluister)bootje Pimp je tuin of balkon

Op veel plaatsen kun je een 
dagje een kano huren. Of een 
motorbootje of fluisterbootje. 
Neem een picknickmand mee, 
en vergeet je zwemspullen 
niet! In Utrecht is het zelfs 

Een zwembad, een ligbed, een 
zitzak … Een schommel, een 
trampoline, een vuurkorf … Een 
barbecue, lichtjes en fakkels … 
Mooie bloemen en planten, een 
moestuin … Er zijn eindeloos 

Feestje in de auto Huizenruil

Er zijn plannen voor drive-in 
bioscopen, drive-in bingo’s en 
zelfs drive-in disco’s! Je gaat 
dan met je auto naar een 
parkeerterrein. Daar kun je 
vanuit je auto een film kijken 

Heb je vrienden of familie die 
aan de andere kant van het 
land wonen? Woon je op het 
platteland en zou je het leuk 
vinden een paar dagen in de 
stad te zijn of andersom? 

Wildkamperen Wandelen of fietsen

Heb je wel eens gehoord van 
paalkamperen? Dat zijn mini-
campings die uit niets anders 
bestaan dan een paal! Er zijn in 
Nederland 50 van die paaltjes, 
midden in de natuur. Binnen 

Heide, duin, bos, polder … Er 
zijn veel mooie natuurgebieden 
in ons land waar je heerlijk kunt 
wandelen of fietsen. Overal zijn 
de mooiste routes al voor je 
uitgestippeld. Dus trek je goede 
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mogelijk om een kanotocht 
van meerdere dagen te maken. 
Je krijgt dan een route mee, en 
je kunt je tentje inladen! Kijk 
maar eens op rijnstroom.nl en 
klik op ‘Meerdaagse tochten’. 

veel manieren om je tuin of 
balkon tot de fijnste plek op 
aarde te maken! Zelfs op een 
heel klein oppervlak. Kijk voor 
leuke ideeën eens op de website 
(en gratis app) nl.pinterest.com.

schoenen aan of pomp je banden 
op, maak een lunchpakketje 
klaar en ga de hele dag op pad! 
Kijk voor alle natuurgebieden 
op: natuurmonumenten.nl/
natuurgebieden.

of feesten. In het buitenland al 
heel gewoon, maar in Nederland 
wachten veel organisatoren 
nog op toestemming van de 
gemeente. Houd het nieuws uit 
jouw regio dus goed in de gaten!  

Stel dan een huizenruil voor! 
Dat kan met bekenden, maar 
ook met onbekenden. Lekker 
goedkoop ook, zo’n vakantie! 
Kijk maar eens op de website 
lovehomeswap.com.

een straal van 10 meter mag je 
gratis je tentje opzetten. Kijk op: 
logerenbijdeboswachter.nl/
paalkamperen. In sommige 
parken kun je deze zomer ook 
kamperen: debuurtcamping.nl.

Varen is heel rustgevend.

Autodisco in Duitsland.

Kamperen in alle rust. 

Door huizenruil kun je op 
mooie plekken komen. 

In Nederland is veel mooie natuur.

Ook een idee: een hangmat!

Vanwege het coronavirus gaat een vakantie in het buitenland dit jaar misschien niet door. 
En je kunt ook niet gezellig naar een festival. Maar er zijn heel veel dingen wél mogelijk, en veilig. 
Wij geven je zes tips om toch van een echte vakantie te genieten.
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Nederland is een waterland. 
Overal waar je kijkt, is wel een 
sloot, een meer of een rivier. En 
natuurlijk de zee! Daarom leren 
Nederlandse kinderen ook al 
jong zwemmen. Nederlanders 
zwemmen graag en veel.

Gezond
Zwemmen is gezond. Het is 
goed voor je spieren en je 
gewrichten. En veel mensen 
worden ontspannen van 
baantjes trekken in het 
zwembad. Ook als je last hebt 
van je rug, kan zwemmen 
helpen. En wil je afvallen? Ga 
zwemmen, want je verbrandt 
veel calorieën in het water!

Fris
Gelukkig zijn of gaan de 
meeste zwembaden weer open. 
Vaak kun je daar in de ochtend 
en de avond baantjes trekken. 
Bijvoorbeeld na een lange dag 
hard werken. Of juist vóór je 
werk- of schooldag. Zo begin je 
de dag lekker fris! Nu de zomer 
er aankomt, kun je natuurlijk 
ook lekker buiten zwemmen. 
Doe dit wel veilig: ga niet te ver 
het water in. En zwem niet in 
rivieren.

Schoolslag
Nergens ter wereld hebben zo 
veel mensen hun zwemdiploma 

meter. Nederlandse zwemmers 
winnen vaak belangrijke 
wedstrijden. Zoals Ranomi 
Kromowidjojo. Zij won meerdere 
keren goud op de Olympische 
Spelen. 

Meer weten
Wil je meer weten? Kijk dan 
op de site van de Nederlandse 
Zwembond: knzb.nl.

Zwemmen: fris en gezond
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als in Nederland! Bijna alle 
Nederlandse kinderen gaan 
rond hun vijfde op zwemles. 
Je begint met het leren van de 
schoolslag. Dat is de meest 
‘gewone’ manier van zwemmen, 
waarbij je je armen en benen 
uitslaat. Professionele 
zwemmers hebben een snellere 
slag: de borstcrawl en de 
rugcrawl. Je ligt dan op je buik 

of rug en ‘maait’ met je armen 
langs je hoofd door het water. 
En je trappelt met je voeten.

Olympische Spelen
Ben je goed in zwemmen? Dan 
kun je aan wedstrijdzwemmen 
doen. Hiervoor kun je lid worden 
van een zwemvereniging. 
Wedstrijdzwemmers zwemmen 
afstanden van 50, 100 of 200 

Wat zeg t  Anna van der  Breggen?

Wielrenster Anna van der 
Breggen was van plan om na 
de Olympische Spelen van 2020 
te stoppen met haar carrière. 
Maar door corona zijn de Spelen 
in Japan een jaar uitgesteld. 
Daarom heeft Van der Breggen 
besloten om haar afscheid óók 
een jaar uit te stellen. ‘Ik wil 
mijn loopbaan wel met een 
volledig mooi seizoen afsluiten,’ 
zei de wielrenster. Ze won al 
eerder een gouden medaille op 
de Olympische Spelen, in 2016. 
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‘Na dit verloren jaar 
voel ik motivatie om 
nog even door te gaan’

– Anna van der Breggen

Hier lees je elke maand een 
opvallende uitspraak van 
een sporter.

In Nederland is het betaald 
voetbal nog niet begonnen. 
Maar in sommige landen ging 
de competitie al wel van start. 
Maar nog zonder publiek. 
Een wedstrijd zonder gejuich 
van supporters? Dat kan niet, 
vonden ze bij de Duitse 
Voetbalbond. En daarom klinkt 

Voetballen zonder publiek
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er tóch geklap en gejuich van 
fans als er een Duitse speler 
scoort. Het zijn geluiden van 
oude wedstrijden die worden 
afgespeeld. Voetballers hebben 
ook al huppeltjes en gebaren 
bedacht om een doelpunt te 
vieren zonder elkaar in de 
armen te vallen.

Duitse voetballers in een leeg stadion.
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‘In 2014 kwam ik naar 
Nederland omdat ik problemen 
had met de regering in 
Armenië. Ik had de hele tijd 
een onveilig gevoel. Ik heb voor 
Nederland gekozen omdat het 
hier veilig is. En omdat de 
mensen goed Engels spreken. 
De eerste twee jaren waren 
heel moeilijk. In het AZC in 
Friesland werd ik depressief. 
Ik voelde me eenzaam en ik 
kon alleen maar wachten.

Werk
Nadat ik een status kreeg en 
een huis, ging het stap voor 
stap beter. Ik heb het 
staatsexamen gehaald en werk 
gevonden. Eerst bij een grote 
groente-snijderij en nu bij 
PepsiCo. Ik heb wel geleerd dat 
het in Nederland belangrijk is 
om werk te hebben. PepsiCo is 
een chipsfabriek. Het is daar 
beter dan bij mijn vorige 
werkgever. Het bedrijf is 
minder groot en niet zo koud. 
Ik werk in ploegendienst en 
dat bevalt me goed. Ik ken 
iedereen en het is ook lekker 
dichtbij. 

Contacten
Als het kan, ga ik naar het 
taalcafé. Daar praat ik met 
andere nieuwkomers en met 
de vrijwilligers. Allemaal 
vriendelijke mensen. Ook mijn 
collega’s zijn aardig. Soms 
spreken we af om ergens biljart 
te spelen. Daarnaast zit ik op 
zwemmen. Ik ga niet naar de 
kerk. In Armenië was ik 
apostolisch, een soort strenge 
christen. Maar nu ben ik 
atheïst: ik geloof niet in een 
god. 

Musea 
Voor een klein land heeft 

Stemming
Het grote nadeel van Nederland 
is het weer. Ik denk weleens: 
hoe overleven ze dat? Hoe 

Nederland een rijke cultuur en 
een rijke geschiedenis. Daar 
ben ik in geïnteresseerd. In het 
Stedelijk museum van Alkmaar 
leerde ik bijvoorbeeld over de 
Tachtigjarige Oorlog. 
Nederland heeft ook knappe 
ingenieurs die polders hebben 
gemaakt die zorgen dat het 
land droog blijft. Verder zijn er 
interessante schilders, zoals 
Vincent van Gogh.  

Georganiseerd
Als je me vraagt wat mij in 
Nederland opvalt, is het dat het 
zo georganiseerd is. Daardoor 
zijn de mensen niet zo flexibel. 
Het is elke dag eten, slapen, 
werken. Wat ik jammer vind, 
is dat vrijheden soms worden 
misbruikt. Veel jongeren 
blowen, en hebben niet zulke 
goede normen en waarden. 

‘Het weer verandert elke tien minuten’

blijven ze positief en zo 
beleefd? Het weer verandert 
elke tien minuten, en dan 
verandert mijn stemming ook.’

Dit ben ik: 
Naam Wardkes
Leeftijd 35 jaar
Geboren in Armenië
In Nederland sinds 2014
Leert Nederlands bij Taalcafé 
Noord-Kennemerland

Hoofdstad Jerevan | Inwoners 3,1 miljoen | Religie Armeens 
apostolisch (streng christelijk) | Taal Armeens 

Armenië is een land 
vol bergen in Azië. 
Het is kleiner dan 
Nederland. Armenië 
grenst aan Georgië, 
Azerbeidzjan, Iran 
en Turkije. De grens 
met Turkije is 
gesloten vanwege 
ruzie. 

Christendom
Tot 1991 was Armenië een deel van de Sovjet-Unie. Nu is het een 
republiek met een president. 
Armenië heeft een lange geschiedenis. Voordat de Romeinen 
kwamen in 165 na Christus, was het een groot koninkrijk. Na de 
Romeinse tijd is het veroverd door verschillende volken, maar 
toch werd het steeds weer onafhankelijk. Armenië was het eerste 
christelijke land ter wereld. Het christendom werd al in het jaar 
301 de nationale godsdienst. Er zijn nog steeds heel veel oude 
kloosters en andere historische gebouwen. 
 
Landschap 
Armenië heeft bergen, bossen en snelstromende rivieren. 
De Aragats is met 4095 meter de hoogste berg van het land.

Meer over Armenië

Het bergklooster van Tatev, 
in het zuiden van Armenië.
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Wardkes wil liever niet 
met zijn foto in de krant.
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Per jaar krijgen meer dan 
200.000 mensen in Nederland 
te maken met huiselijk geweld. 
Omdat mensen door de corona-
crisis veel samen thuis zijn, 
nemen spanningen toe. 
En daarmee ook het geweld. 
Hieronder lees je wat er precies 
wordt bedoeld met huiselijk 
geweld. En wat je kunt doen 
om het te stoppen.

Soorten
Er zijn verschillende soorten 
huiselijk geweld. Zo bestaat er 
geweld tussen partners of ex-
partners. 
Ook kindermishandeling en 
mishandeling van ouderen 
vallen onder huiselijk geweld. 
En dan is er nog eergerelateerd 
geweld. Bijvoorbeeld eerwraak, 
vrouwenbesnijdenis of een 
gedwongen huwelijk.

Mishandeling
De meeste slachtoffers van 
huiselijk geweld zijn vrouw. 
Ze worden bijvoorbeeld 
geslagen door hun man. 
Mishandeling kan ook 
psychisch zijn. Bijvoorbeeld als 
iemand je steeds uitscheldt. 
Of opsluit in huis. Soms 
worden vrouwen verkracht 
door hun partner. Dat heet 
seksuele mishandeling.

afhankelijk van de dader. 
Daarom durft niet iedereen 
hulp te zoeken. Toch is het heel 
belangrijk om dat wel te doen. 
Want er zijn in Nederland veel 
hulpverleners die klaar staan 
om te helpen. Hieronder lees je 
waar je hulp vindt.

Omgaan met huiselijk geweld
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Kinderen
Huiselijk geweld komt in 
allerlei gezinnen voor. 
In autochtone en allochtone 
gezinnen. In rijke en in arme 
gezinnen. Ook kinderen kunnen 
slachtoffer zijn van huiselijk 
geweld. Bijvoorbeeld als hun 

ouders hen mishandelen of 
verwaarlozen. Ook seksueel 
misbruik valt onder 
kindermishandeling. 

Hulp
Slachtoffers zijn vaak bang. 
Of ze schamen zich. Of ze zijn 

Huiselijk geweld komt in allerlei gezinnen voor.

Bij de organisatie Veilig Thuis 
kun je terecht voor hulp. En 
voor informatie. Slachtoffers 
kunnen dit steunpunt bellen 
op nummer 0800-2000 (gratis). 
Bij Veilig Thuis werken 
hulpverleners die je meteen 
kunnen helpen. Ze hebben 
conctact met andere 
organisaties, en bepalen samen 
met jou welke hulp er nodig is. 

Anoniem
Je kunt ook bellen met Veilig 
Thuis als je iemand kent die 
misschien te maken heeft met 
huiselijk geweld. Of als je 
dénkt dat iemand slachtoffer 
is. Dit kan allemaal anoniem. 
Op de website lees je meer over 
hoe Veilig Thuis werkt. Ga naar 
veiligthuis.nl.

Hier vind je hulp Besnijdenis
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Tips
Kijk ook eens op de website 
ikvermoedhuiselijkgeweld.nl. 
Hier lees je veel tips over wat je 

In sommige Afrikaanse 
culturen is het normaal om 
meisjes te besnijden. Bij het 
meisje wordt dan een gedeelte 
van de clitoris en de 
schaamlippen weggehaald. 
In de meeste landen is dit 
verboden, ook in Nederland. 
Want het is een zeer ernstige 
vorm van kindermishandeling. 
Ouders die hun dochter laten 
besnijden, krijgen in Nederland 
een lange gevangenisstraf. Op 
meisjesbesnijdenis.nl lees je er 
meer over. Op deze site kunnen 
ouders ook een verklaring 
downloaden in hun eigen taal. 
Daarmee laten ze aan hun 
familie in het buitenland zien 
dat besnijden strafbaar is in 
Nederland. Dit kan jonge 
ouders helpen als ze onder druk 
staan van hun familie in Afrika.

kunt doen als je zelf slachtoffer 
bent, of als je denkt dat iemand 
in jouw buurt slachtoffer is van 
huiselijk geweld.

Bij Veilig Thuis werken hulpverleners die je meteen kunnen helpen.
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Iedereen heeft wel eens een 
jeukend bultje, of een ruw 
plekje. Maar waar moet je nu 
op letten? Houdt vooral je 
moedervlekken in de gaten.
Let op de volgende punten:

• Een moedervlek moet niet 
jeuken.

• Een moedervlek moet niet 
bloeden.

• Een moedervlek moet niet 
veel groeien, zodat hij (veel) 
groter is dan de rest.

• Een moedervlek hoort 
ongeveer rond te zijn. Een 
moedervlek moet niet ineens 
een vreemde vorm krijgen.

Waar moet je op letten?
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• Een moedervlek moet niet 
van kleur veranderen. 
Gewone moedervlekken zijn 
bruin/zwart, soms blauw of 
rood. Maar ze blijven wel 
dezelfde kleur.

• De grens tussen de 
moedervlek en je gewone 
huid moet goed zichtbaar zijn. 
Die grens moet niet vervagen.

Heb je een plekje op je huid 
waar jij je zorgen over maakt? 
Maak dan een afspraak met de 
huisarts. 

Wil je meer weten over 
huidkanker? Kijk dan op 
huidkanker.nl.

Maak je je ongerust over een plekje op je huid? Ga dan even naar 
de huisarts.

Na een lange winter is het 
eindelijk weer zonnig en warm 
in Nederland. De zon is 
natuurlijk fijn. Maar let op: 
zonlicht is ook gevaarlijk. Je 
kunt huidkanker krijgen van te 
veel zonlicht. 

Huidkanker 
Steeds meer mensen in 
Nederland krijgen huidkanker. 
In 2019 kregen 73.000 mensen 
de ziekte. Het is zowel bij 
mannen als vrouwen de meest 
voorkomende kankersoort.

Moedervlek
Huidkanker begint meestal als 
een ruw, jeukend plekje op de 
huid. Of als een wondje dat 
maar niet geneest. Of als een 
moedervlek die van kleur of 
vorm verandert. Natuurlijk is 
niet elk wondje of elke vreemde 
moedervlek kanker. Maar als je 
ongerust bent, kun je je huid 
altijd even laten nakijken door 
de huisarts.

Risico
Iedereen kan huidkanker 
krijgen. Maar de kans op de 
ziekte wordt groter als je veel 
en vaak in de zon bent zonder 
je huid te beschermen met 
zonnebrandcrème. Dat komt 
door de schadelijke uv-straling 
in zonlicht. Ook uit 

zon. Wil je toch zonnen? Doe 
dit niet op het heetst van de 
dag (12.00 - 16.00 uur). 

• Bedek je huid tegen de zon 
met kleding en bijvoorbeeld 
een hoed of een pet.

• Bescherm je huid met 
zonnebrandcrème. Ook als 
het niet zo zonnig is buiten. 
Die crème moet minstens 
factor 30 zijn.

• Ga nooit onder de zonnebank!

Pas op als je de zon in gaat!
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Smeer je goed in! En ga niet zonnen 
tussen 12.00 uur en 16.00 uur.

zonnebanken komt uv-straling! 
Is je huid vaak verbrand door 
de zon? Ook dan heb je een 
groter risico op huidkanker. 
Verder hebben mensen met 
een lichte huid en mensen met 
veel moedervlekken een grotere 
kans op huidkanker. En mensen 
boven de vijftig jaar.  

Genezen
Huidkanker is in veel gevallen 

te genezen. De kankercellen 
worden dan weggesneden door 
een chirurg. Maar er zijn ook 
agressieve, gevaarlijke vormen 
van huidkanker. Voorkomen is 
dus beter!

Voorkomen
Maar hoe kun je voorkomen 
dat je huidkanker krijgt?

• Blijf zoveel mogelijk uit de 
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Bijna iedereen kent het verhaal 
van Pinocchio (of: Pinokkio) wel. 
Het beroemde sprookje over de 
houten pop die tot leven komt, 
wordt nu opnieuw verteld. In 
live action, dus met computer-
animaties én echte acteurs.

Pop
De film Pinocchio heeft 
hetzelfde vertrouwde verhaal: 
de Italiaanse poppenmaker 
Gepetto maakt een jongen van 
hout. Op een dag komt zijn 
grootste droom uit: de pop 
komt tot leven! Gepetto heeft 
altijd al een zoon gewild. Hij is 
dolblij met zijn kind en noemt 
hem Pinocchio. 

Afgeleid
Maar Pinocchio vindt het lastig 
om braaf te zijn. Hij weet nog 
niet zo goed wat het verschil is 
tussen goed en kwaad. Hij is 
snel afgeleid en belandt in het 
ene ongeluk na het andere. Hij 
wordt misleid en zelfs ontvoerd 
door boeven. En hij komt terecht 
in een speelgoedland vol 
magische wezens. Pinocchio 
eindigt zelfs een keer in de 
buik van een gigantische vis.

Jongen
Pinocchio’s trouwe vriendin de 
fee probeert hem te helpen. Ze 

leert hem dat zijn grote droom, 
een echte jongen worden, alleen 
uitkomt als hij zijn gedrag 
verandert. Zal het Pinocchio 
lukken om een braaf kind van 
vlees en bloed te worden?

Puzzel
Wil jij naar deze film? Maak 

dan snel de puzzel verderop 
in deze krant. Wie weet win jij 
dan twee vrijkaartjes! 
De film Pinocchio draait vanaf 
22 juli in de bioscoop. In verband 
met het coronavirus is het 
noodzakelijk om een plaatsje 
te reserveren.

Pinokkio in een nieuw jasje

Pinocchio vindt het maar lastig om braaf te zijn.
Be
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Ben jij scholier of student, en 
ga je over een poosje de 
arbeidsmarkt op? Dan is dit 
boek een goede voorbereiding. 
Want bij het werkende leven 
komt veel kijken: collega’s en 
leidinggevenden bijvoorbeeld! 
In dit boek leer je hoe je sterker 
kunt worden van kritiek, en 
hoe je de relatie met je collega’s 
en baas gezond houdt. 

Geldzaken
Je krijgt ook te maken met 
wetten en regels. Weet jij 
bijvoorbeeld hoeveel 
vakantiedagen je opbouwt, 

M i j n  b o e k

en wat je moet doen als je ziek 
bent? In dit boek leggen we het 
uit. Daarnaast leer je over 
geldzaken. Je krijgt antwoord 
op vragen als: hoe ‘lees’ je een 
loonstrookje en hoe onderhandel 
ik over mijn salaris? 

Oefeningen en opdrachten
Door middel van de oefeningen 
en opdrachten in het werkboek 
kun je zelf nadenken en 
meedenken. Als het boek uit is, 
ben je klaar voor een baan!

Meer informatie of bestellen? Kijk 
op eenvoudigcommuniceren.nl

Hou je van lezen? Dan is de 
rubriek ‘Mijn boek’ echt iets 
voor jou! Of ben je juist niet 
zo’n lezer? En lees je alleen 
als het moet? Ook dán is 
deze rubriek iets voor jou. 
Want de boeken waarover 
je hier leest, zijn geschreven 
in eenvoudige taal. Ze zijn 
mooi en spannend, maar 
niet te lang. Probeer het 
eens. Wie weet ben jij straks 
een echte boekenwurm!

Titel Aan het werk!
Auteur Willemijn Steutel
Aantal pagina’s 88
ISBN 978 90 8696 510 6
Prijs € 15,00

Aan het werk! 
Alles wat je moet weten over je baan 
werkboek
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Het is droog in Nederland. 
Sinds begin april heeft het heel 
weinig geregend in ons land. 
Wat betekent dit voor de 
natuur?

Zomer
Vorig jaar in de zomer was het 
ook al extreem droog in ons 
land. Mensen werd opgeroepen 
zuinig te zijn met water. Veel 
oogsten van Hollandse boeren 
mislukten. Afgelopen winter 
regende het wel veel, en kwam 
het grondwater weer op peil. 
Maar nu is het alweer droog. En 
dat veroorzaakt verschillende 
problemen.

Planten en bloemen
Door de droogte zakt het 
grondwater, en staan de 
wortels van planten en bomen 
droog. Planten vergelen en 
verdorren. Ze groeien niet en 
groente en fruit ook niet. 
Boeren moeten hun akkers 
nathouden. Maar sproeien is 
moeilijk als de sloten ook 
droogvallen.

Dijken
Ook voor de dijken kan droogte 
gevaarlijk zijn, want er kunnen 
dan scheurtjes in de dijk 
ontstaan. Nu het zo droog is, 
worden de dijken extra goed in 
de gaten gehouden. Wordt het 
risico op scheuren te groot? 
Dan wordt er extra water uit de 
meren gepompt, waardoor de 
waterstand in de vaarten 
omhoog gaat. Zo blijven de 
dijken nat.   

het erover eens dat de droogte 
wordt veroorzaakt door 
klimaatverandering. Het wordt 
steeds warmer in de wereld, 
daardoor verdampt veel water 
in de zeeën en rivieren. 
Het klimaat wordt steeds 
extremer. Droogte past daarbij. 
De komende jaren zal het vaker 
droog zijn in Nederland. Het is 
daarom belangrijk om zuinig 
om te gaan met water. 

Droogte in Nederland
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Bosbranden
Misschien denk je bij 
bosbranden aan een warm 
land als Griekenland. Maar ook 
in Nederland kunnen door de 
droogte bosbranden ontstaan. In 
april waren er flinke branden 
bij Roermond en Deurne. In 
veel natuurgebieden is het nu 
verboden om vuur te maken.

Drinkwater
Uiteindelijk kan er ook een 

tekort aan drinkwater 
ontstaan. De regering kan 
mensen dan verplichten om 
heel weinig water te gebruiken. 
Gelukkig gebeurt dit in 
Nederland niet zo snel. Maar in 
andere landen, zoals Australië 
en Zuid-Afrika, komt de 
bevolking soms echt zonder 
drinkwater te zitten.

Klimaatverandering
De meeste wetenschappers zijn 

• Zet een zandloper in de 
badkamer. Eén douchebeurt 
is één keer de zandloper 
omdraaien.

• Geef je de planten in je tuin 
water? Doe dit dan in de 
ochtend, als het nog niet zo 
warm is. Eén keer per week 
een flinke plens is voldoende.

• Zet een regenton in je tuin 
om regenwater op te vangen.

• Geef je planten in huis water 

Hoe ga je zuinig om met water?
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met het water dat uit het 
reservoir van je droger komt.

• Draai je wasmachine en 
vaatwasser niet te vaak, en 
alleen als ze vol zitten.

• Eet vegetarisch. Dat klink 
misschien raar, maar in de 
vleesindustrie wordt heel veel 
water verbruikt. Onder andere 
voor de akkers waarop het vee 
graast, en waar het veevoer 
op groeit. Een kilo rundvlees 
kost 15.500 liter water!Weiden waar koeien grazen, moeten worden bewaterd. 

Droge akkers in Nederland.
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Kunnen honden helpen bij het 
opsporen van het coronavirus? 
Het lijkt er wel op. In Frankrijk 
worden honden hiervoor 
opgeleid door onderzoekers.

Omgeschoold
De honden die gebruikt 
worden voor dit experiment 
zijn speur- en reddingshonden. 
Zij hebben een heel goed 
ontwikkelde neus. Deze honden 
zijn meestal aan het werk om 
drugs op te sporen. Of om 
mensen te vinden onder het 
puin na een aardbeving. Maar 
nu worden ze omgeschoold tot 
‘coronahonden’.

Zweet
Voor de training krijgen de 
honden okselzweet van 
verschillende mensen te 
ruiken. Tussen het zweet van 
gezonde mensen zit ook het 
zweet van een corona-patiënt. 
De honden hebben zo’n goede 
neus dat ze het verschil kunnen 
ruiken, zeggen de trainers. 
Zij koppelen deze geur aan een 
beloning voor de hond. En zo 
leren de dieren om te blaffen 

honden nog voor de zomer 
kunnen worden ingezet. 
In bijvoorbeeld winkels en op 
vliegvelden. De honden zullen 
gebruikt worden als extra 
check, en niet de officiële tests 
vervangen.

Honden speuren naar corona

Pretparken hebben eind mei 
hun deuren weer geopend. 

Er kan maar een beperkt 
aantal bezoekers naar binnen. 

En er wordt 1,5 meter afstand 
gehouden, ook in de attracties. 

Zoals hier, in Walibi. 

Fo
to

: A
N

P 
 

Fo
to

: A
N

P 
 

als ze corona ruiken.

Darmkanker
Dat honden kunnen helpen bij 
het opsporen van ziektes was al 
bekend. Zo zijn er ook honden 
die darmkanker bij mensen 

kunnen opsporen.

Extra check
Het experiment met de 
coronahonden heeft al goede 
resultaten opgeleverd. 
De trainers verwachten dat de 

F o t o  v a n  d e  m a a n d

In deze rubriek zie je 
iedere maand een 
bijzondere foto uit het 
nieuws.

Pret met 1,5 meter afstand

Honden helpen vaker bij het opsporen van ziektes.
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V a n  d e  r e d a c t i e

Beste lezer,

Weet jij al of je deze zomer gaat reizen? Naar 
een vakantiehuisje, of naar familie in het 
buitenland? Het is allemaal nog erg onzeker. 
Ik had al een vakantie geboekt naar Duitsland. 
Waarschijnlijk kan deze reis doorgaan. Maar 
premier Rutte roept Nederlanders op hun 
vakantie uit te stellen. Omdat het coronavirus 
zich anders misschien weer verspreidt. En is 
een vakantie op 1,5 meter wel leuk? Ik weet nog niet of ik ga. Als de 
zomer net zo zonnig wordt als het voorjaar, is een vakantie in 
Nederland geen straf. (Hoewel, voor de natuur is al die zon-en-geen-
regen wel een groot probleem. Je leest er meer over op pagina 10). 
Op pagina 4 lees je de beste tips voor een toffe thuisblijfvakantie. 
Wat je plannen ook zijn, de redactie wenst jou alvast een heel fijne 
en vooral gezonde zomer. Tot ziens in september!

Willemijn Steutel, redacteur

Puzzel mee met Start!
Op deze pagina staat een puzzel. Onder de goede 

inzenders verloot de Start!-krant twee vrijkaartjes 

voor de film Pinocchio.

Woordpuzzel

 1 Braaf
 2 Leren
 3 Sprookje
 4 Fee

 5 Zoon
 6 Jongen
 7 Hout
 8 Magisch

 9 Helpen
 10 Wezens
 11 Boef

Stuur je oplossing vóór 21 augstus 2020 naar:
Start!-krant
Oplossing puzzel
Postbus 10208
1001 EE Amsterdam

Vergeet niet je eigen naam en adres te vermelden. 
En een postzegel op de envelop te plakken!

De winnaar van de vorige puzzel (oplossing: ‘Fantasie’)
C. Korstjens uit Heemskerk

C. Korstjens krijgt een makkelijk-lezen-boek. 

In het vierkant hiernaast zijn 11 woorden verstopt. De woorden 
kunnen alle kanten op staan. Ook schuin. Een letter kan meer dan 
een keer worden gebruikt. Als je de woorden wegstreept, blijven er 
13 letters over. Deze letters vormen een woord. Dat is de oplossing 
van de puzzel.

Deze woorden zitten in het vierkant verstopt:

E  J K O O R P S

S H P Z O O N E

E E C L T E G N

F L O S Z U E E

A P E E I G O F

A E W R N G E H

R N D O E O A L

B A J N B N D M

Oplossing:


