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Mangrovilles: verhalen uit de schoot van de kust

Minu, mangroven en de Grote Heremietkreeft

Verhaal en illustraties door: T.W.G.F. Mafaziya Nijamdeen

Achtergrond

Natuurbehoud kan op elke leeftijd worden aangeleerd. Het is vrij 
gemakkelijk om de attitude van een een 5-jarige leerling te 
veranderen t.o.v. een 50-jarige volwassene. De meeste kinderen over 
de hele wereld houden zich bezig met natuurbehoud. In Sri Lanka 
zijn kinderen enthousiast betrokken bij mangroveherstelprojecten in 
het hele land. Dit boek is een eerbetoon aan al die kleine kinderen 
die zich bezighouden met natuurbehoud en om toekomstige 
deelname aan te moedigen. Mangrove-ecosystemen kunnen als 
een perfect voorbeeld worden gebruikt om het belang van 
milieubehoud en -beheer uit te leggen.

Vóór het lezen:

Vragen om op te focussen als voorwoord

Vóór het boek te lezen samen met de kinderen is het belangrijk om 
wat achtergrondinformatie op te zoeken en achtergrondkennis op te 
doen om vragen van kinderen te anticiperen, zoals bijvoorbeeld: 
1. Heb je ooit een boom geplant?

2. Hoe moet je een boom planten?

3. Welke zorg gaf je de boom na het planten ?

Het boek ontdekken
Verdeel het schoolbord in tweeën. Teken aan de ene kant een 
normale boom en aan de andere kant een mangroveboom. Vertel de 
leerlingen hoe belangrijk mangrovebomen zijn. Bespreek de 
voordelen van bomen in het algemeen. Laat de leerlingen de 
illustratie op de eerste pagina bekijken. Bespreek wat ze opmerken 
over de illustraties. Vraag hen om te voorspellen waar het verhaal 
over gaat. Blader langzaam door het boek terwijl u het verhaal leest. 



Maak een doelstelling voor het lezen

De leerlingen moeten: 

Opzoeken waar mangroven voor dienen  

Weten welke dieren en planten (biodiversiteit) er in de mangroven 

leven

Na het lezen 

Vragen om te bespreken 

Herbespreek, nadat de leerlingen het boek hebben gelezen, het 
aanplanten van bomen en controleer opnieuw of ze de inhoud van 
het verhaal begrepen. Moedig de leerlingen aan om terug te 
verwijzen naar de tekst en illustraties in het boek om hun 
antwoorden te ondersteunen. Stel vragen over hoe ze de natuur 
kunnen beschermen.

Moedig hen aan om elk jaar een boom te planten 😊 

Dank u




