
2020 Overstromingen in Somalië5
1. Gebruik een atlas en onderstreep steeds het goede antwoord:

a. Het grootste deel van Somalië ligt op het noordelijk / zuidelijk halfrond.

b. Kenia / Ethiopië / Eritrea is geen buurland van Somalië.

c. In Somalië vind je vooral grasland / regenwoud / savanne / woestijn.

d. De bevolkingsdichtheid in Somalië is het hoogst in het noorden / zuiden.

e. De voedselproductie in Somalië neemt toe / af.

f. De bevolking van Somalië groeit / krimpt.

2. Bekijk de laatste twee antwoorden uit de volgende vraag. Wat kun je concluderen over
de kans op voedseltekorten in de toekomst?

Deze wordt groter: er is waarschijnlijk nog minder voedsel voor nog meer mensen. I

3. Maak de tabel over de seizoenen in Somalië af.

4. Gebruik bron 1. Wat waren gevolgen van de overstromingen? Vul de juiste getallen in:

a. Bĳna 1 miljoen mensen werden getroffen.

b. Ongeveer 40.000 mensen moesten hun huis verlaten.

c. Minstens 24 mensen verloren hun leven.

Naam Periode (ongeveer) Droog / nat
december - maart

maart - juni

juli - september

oktober - december



5. In Somalië zĳn twee grote rivieren. Gebruik een atlas en/of bron 2.

a. Wat zĳn de namen van deze rivieren?
Jubba en Shabelle of Shebelle

b. Beide rivieren zĳn overstroomd. Welke van de twee rivieren veroorzaakt daarbĳ de
meeste problemen, denk je?
Shabelle

c. Waarom is dat zo?

Hier zĳn de meeste grote steden

6. Gebruik bron 2.
In Ethiopië en Kenia zĳn ook hevige regens. Toch zĳn er in Somalië meer en grotere
overstromingen. Hoe komt dat?
Het grootste deel van Somalië ligt erg laag en er zijn meer grote rivieren.

7. Gebruik bron 3. Dit is een ingekleurd satellietbeeld van één van de steden die
overstroomde.
a. Hoe kun je zien welk deel van de stad onder water staat?

Dat is oranje

b. Waar krĳgen de mensen die hier wonen onderdak?

Er zijn IDP-tentenkampen

8. Veel gebeurtenissen in het buitenland horen we niets in nieuws. Bĳna alle aandacht gaat nu
naar het coronavirus en de gevolgen daarvan.

a. Vind je dat terecht? Ja / nee

b. Onderbouw je mening.
Bijvoorbeeld: ja. We hebben zelf genoeg problemen. Of nee: andere zaken in de wereld
blijven ook belangrijk.


