
 

EenVandaag in de klas 
Albino’s vogelvrij in 
Tanzania 

 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Albino’s zijn mensen met een heel witte 
huid. Dat komt doordat ze geen pigment 
kunnen aanmaken. In veel Afrikaanse 
landen geloven mensen dat albino’s 
magische krachten hebben. Bendes 
vermoorden albino’s en verkopen hun 
lichaamsdelen voor veel geld aan 
medicijnmannen. In Tanzania zijn alleen al 
de afgelopen twee jaar 73 albino’s 
vermoord. 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Albino, Cultuureigenschappen, bijgeloof. 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende 
kerndoel/domein in het voortgezet 
onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 46 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘EenVandaag in de klas’. Op Schooltv.nl is 
meer te vinden over Tanzania en 
albinisme. Bijvoorbeeld deze video: 
‘Tanzania’. 
 
Antwoorden 
1 B 2 blind – brandwonden – huidkanker 3 
B 4 bijgeloof – albino’s – medicijnmannen 
– geluk 5 a In Nederland is ongeveer 1 op 
de 17.000 mensen albino. b In Malawi, Mali 
en Senegal wonen veel albino’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Wat is albinisme? 
A Een vorm van bijgeloof in Tanzania. 
B Een aandoening waardoor je geen 
pigment aanmaakt. 
C Een ritueel met mensenoffers. 
 
2 Omcirkel de juiste woorden:  
Albino’s zijn vaak bijna doof / blind. Door 
hun lichte huid krijgen ze snel 
brandwonden / eczeem. Onder albino’s in 
Afrika is moord / huidkanker de 
belangrijkste doodsoorzaak. 
 
3 Waarom maken bendes jacht op albino’s? 
A Ze geloven dat albino’s door de duivel 
bezeten zijn. 
B Ze kunnen hun lichaamsdelen voor veel 
geld verkopen. 
C Ze voeren oorlog tegen de stam waartoe 
veel albino’s behoren. 
 
4 Zet de volgende woorden op de juiste plek 
in de tekst: 
medicijnmannen, albino’s, geluk, bijgeloof 
 
In Afrika is veel _ _ _ _ _ _ . Aan _ _ _ _ _ _  
worden magische krachten toegeschreven.  
Van hun lichaamsdelen maken _ _ _ _ _ _ 
amuletten die  _ _ _ _ _ _ zouden brengen. 
 
Verdiepingsvragen 

 

5 In Afrika is naar schatting  
1 op de 2.000 tot 1 op de 5.000 mensen 
albino. Zoek op internet op: 
a Hoeveel mensen in Nederland zijn albino? 

 
b In welke Afrikaanse landen komt 
albinisme veel voor? Markeer die landen op 
de kaart hierboven.  
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