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  LES 1    A F R I K A A N S E  L A N D S C H A P P E N

Het werelddeel Afrika is het meest tropische werelddeel met een gemiddelde jaartemperatuur van 
28 graden. Het grootste deel van Afrika ligt tussen de keerkringen; de Steenbokskeerkring in het 
zuiden en de Kreeftskeerkring in het noorden. Op 21 juni staat de zon boven de Kreeftskeerkring, 
op 21 december boven de Steenbokskeerkring. Doordat de zon in de tropen het hele jaar door 
bijna recht boven je hoofd staat, is het er erg warm.
Het continent kent heel droge gebieden met een woestijnklimaat. Daar kan de temperatuur 
oplopen tot 50 graden. In de hogere streken komen lagere temperaturen voor. Hoewel Afrika 
bergachtige gebieden kent, is het continent over het algemeen vrij vlak. De hoogste berg is de 
Kilimanjaro. Deze ligt in Tanzania in Oost-Afrika en is bijna 6000 meter hoog. De berg ligt in de 
Grote Slenk (of Grote Riftvallei), een langgerekte scheur in de aardplaat waar Oost-Afrika op ligt.
De Sahara is de grootste woestijn ter wereld. Hij beslaat ongeveer een vierde deel van heel 
Afrika. Tussen de Atlantische Oceaan en de Rode Zee strekt hij zich uit over een afstand van 
6000 kilometer. Hij is 2000 kilometer breed. De grootte van de Sahara, ongeveer 9 miljoen km², 
verandert. Dat komt aan de ene kant doordat het er bijna nooit regent. Aan de andere kant 
zorgen overbegrazing en ontbossing ervoor dat de verwoestijning versneld wordt.
Planten groeien vooral in de oases. Maar bij hevige neerslag kan ook de woestijn plotseling gaan 
bloeien. Zaden die er misschien al jaren liggen, kunnen ontkiemen. Het proces van ontkieming tot 
bloei verloopt dan zeer snel. In de oases zijn dadelplantages, maar er wordt ook aan tuinbouw 
gedaan. Door middel van irrigatie, het oppompen van water en het kunstmatig bevloeien 
van akkers, is ook landbouw mogelijk. In de woestijn leven enkele diersoorten, waaronder de 
woestijnvos, enkele muizensoorten, hagedissen en slangen. In de oases zijn veel insecten.
Ten zuiden van de woestijn liggen de savannen. Dit zijn grote grasgebieden met verspreide bomen 
en struiken. Op de savannen leven de bekendste Afrikaanse diersoorten: zebra’s, antilopen, 
giraffen, struisvogels, leeuwen en jachtluipaarden. In de bosrijkere delen leven de olifanten, 
buffels, neushoorns, hyena’s en aasgieren.
Op veel plaatsen in Afrika zijn enorme wildreservaten gesticht, zoals het Kruger National Park in 
Zuid-Afrika en Masai Mara in Kenia. Deze parken zijn nodig omdat door stroperij veel dieren met 
uitsterven werden bedreigd.
In het gebied rondom de evenaar valt de meeste neerslag. Hier vinden we dan ook uitgestrekte 
tropische regenwouden. In de regenwouden leven veel apensoorten, dwergantilopen, papegaaien 
en andere tropische vogels. Doordat men hier niet aan duurzame bosbouw doet, zijn al veel van 
deze bossen verdwenen.

  LES 2    L E V E N  I N  A F R I K A

Wereldwijd daalt het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft spectaculair: van 41,7% in 
1990 tot 22% in 2010. In Afrika steeg dit aantal echter sterk. Begin jaren ’70 van de vorige eeuw 
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leefde één op de tien mensen in Afrika onder de armoedegrens. Nu leeft ongeveer de helft van de 
920 miljoen Afrikanen onder de armoedegrens.
Een onstabiel politiek klimaat, dat miljoenen vluchtelingen tot gevolg heeft; onzekerheid over 
eigendomsrechten, waardoor buitenlanders niet in Afrika durven te investeren; grote droogte, 
waardoor de oogsten vaak mislukken; geringe opleiding; slechte gezondheidszorg; het grote aantal 
aidspatiënten, het zijn allemaal factoren die de armoede veroorzaken. Het noorden van Afrika is 
er verhoudingsgewijs beter aan toe dan het midden en zuiden, maar ook in de Noord-Afrikaanse 
landen heerst een politiek onstabiel klimaat.

Zoals gezegd is de Sahara de grootste woestijn ter wereld en beslaat hij een groot deel van 
Afrika. De Sahara is grotendeels onbewoonbaar (de woestijn heeft een bevolkingsdichtheid van 
3 mensen per km²) en er groeit weinig, maar er leven wel veel inheemse volken aan de rand van 
de woestijn. Sommige zijn nomaden die van oudsher reizigers en karavanen door de zandwoestijn 
leiden; andere zijn halfnomaden. Er leven bijvoorbeeld zo’n 10 miljoen Bedoeïenen. Zij trekken met 
hun kamelen, schapen en geiten van oase naar oase. De Bedoeïenen wonen in ruime tenten van 
geitenhaarstof, ondersteund door stokken en vastgezet met touwen. Binnen liggen koele tapijten 
en kussens en er is een apart deel voor vrouwen en kinderen. De San leven in het zuiden van 
Afrika en maken hutten van takken bedekt met gras.
Ondanks de hitte houden woestijnvolken al eeuwenlang snelheidswedstrijden, zoals kamelenraces, 
maar ook zandsurfen en zandskiën zijn populair.
Meer info over het nomadenbestaan:http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/project/1919273/
geoclips/2157310/aardrijkskunde/item/2774283/leven-in-de-woestijn/

Eeuwenlang kende het huidige West-Afrika grote beschavingen. In de 17e en 18e eeuw trokken 
veel Europeanen naar West-Afrika om er handel te drijven, naar goud te zoeken of slaven weg te 
halen. Langzamerhand werd West-Afrika gekoloniseerd. Aan het eind van de 19e eeuw was dit 
proces voltooid. De opbrengsten van de landbouw en de rijkdom aan bodemschatten kwamen 
daardoor voor het grootste deel in Europa terecht. Toen rond 1960 de meeste Afrikaanse landen 
hun onafhankelijkheid terugkregen, bleef het lange tijd onrustig. Corrupte machthebbers en 
stammenoorlogen behoren nog steeds niet tot het verleden.

Doordat de bevolking in Afrika snel groeide, trokken veel mensen van het platteland naar de stad 
om daar werk te zoeken. Maar de groei van de bevolking overtrof de groei van de economie. 
Vanaf 1960 trekken veel (vooral Noord-)Afrikanen daarom naar Europa. In die tijd ging het 
Europa voor de wind. In de Europese industrie waren niet genoeg werknemers, waardoor 
immigratie vanuit Afrika (en Turkije) werd aangemoedigd. Veel Noord-Afrikanen gingen toen als 
‘gastarbeider’ in West-Europa werken. Het zijn vaak de best geschoolde mensen die uit Afrika 
wegtrekken.

  LES 3    P R O B L E M E N  E N  K A N S E N

Ondanks de rijkdom aan delfstoffen is er veel armoede in Afrika. De mensen voorzien 
voornamelijk in hun onderhoud door kleinschalige landbouw te bedrijven, door visvangst, door 
toerisme en door wat industrie op kleinere schaal. In landen als Zuid-Afrika is wel een aantal grote 
(multinationale) ondernemingen gevestigd.
Pogingen van rijkere landen om de Afrikaanse economie uit het slop te trekken, hebben tot nu toe 
onvoldoende vruchten afgeworpen. Veel Afrikaanse landen kampen bovendien met een enorme 
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schuldenlast. Ook de politieke instabiliteit, veroorzaakt door het gebrek aan goed opgeleide 
mensen, zorgt ervoor dat de economie van Afrika niet goed op gang komt. Vaak is er sprake van 
economisch mismanagement en worden er op de wereldmarkt te lage prijzen betaald voor de 
landbouwgewassen. Bovendien blijft veel van de winst op de landbouwgewassen bij een klein 
groepje tussenhandelaren. De boeren krijgen daardoor geen goede prijs voor hun gewassen.
Om ervoor te zorgen dat de boeren een eerlijke prijs voor hun producten krijgen, is de Fair 
Trade-organisatie opgericht. Deze organisatie heeft handelsrelaties met talloze producenten en 
bedrijven over de hele wereld. Deze partners bereiken circa 250.000 boeren, ambachtslieden 
en werknemers in Afrika, Azië, Midden- en Zuid-Amerika. Naast afname van hun producten 
tegen eerlijke condities, ondersteunen ze producenten in hun bedrijfsvoering. De producenten 
krijgen een deel vooruitbetaald, zodat ze investeringen kunnen doen en kunnen werken aan de 
ontwikkeling van hun bedrijf en hun medewerkers.

In vergelijking met andere werelddelen is er in Afrika veel minder industrie. Wel is de bodem van 
Afrika rijk aan delfstoffen. De meeste van de 2500 verschillende soorten mineralen op aarde 
worden in zuidelijk Afrika gevonden. Veel ervan zijn van grote economische waarde, maar erg veel 
profi jt hebben de gewone Afrikanen er niet van.
Er wordt geschat dat 40% van de goudreserves van de aarde zich in Zuid-Afrika bevindt, 
terwijl de diamantmijnen van het land ieder jaar 10 miljoen karaat opbrengen. Daarnaast zijn 
er uraniumafzettingen en grote hoeveelheden kolen. De Zuid-Afrikaanse goudkoorts begon in 
1886 in Witwatersrand in Transvaal toen een jonge Boer tijdens het spelen bij de Oranjerivier een 
rare steen in het water zag glinsteren. Binnen twee jaar had de goudkoorts alles in zijn greep. De 
kolonisten exploiteerden de mijnen. Veel Afrikanen kwamen naar het gebied om tegen lage lonen 
en onder slechte omstandigheden in de mijnen te werken.

In 1990 was men vooral in de goudmijnen erg in mineur: het goud moest steeds dieper worden 
gedolven. De loonkosten waren hoog en de productiviteit laag. Een aantal mijnen dreigde uitgeput 
te raken. Maar dankzij scholing en training van het management is de beleidsvoering nu beter. 
Men is bovendien gebruik gaan maken van moderne technologieën. De arbeidsverhoudingen 
zijn socialer en de veiligheid in de mijnen is verbeterd. Wel hebben de moderniseringen een groot 
gevolg voor de werkgelegenheid in de mijnen. Het aantal werknemers daalde in tien jaar tijd van 
een half miljoen naar 280.000 arbeidsplaatsen. Zuid-Afrika is inmiddels een van de rijkste landen 
van Afrika. De Zuid-Afrikaanse economie rust niet alleen op mijnbouw, maar ook op landbouw, 
industrie en toerisme.

De taal die men in Zuid-Afrika spreekt, het Zuid-Afrikaans, lijkt erg op het Nederlands. Dat 
komt door de Nederlandse koopvaardijschippers die sinds de 16e eeuw langs Kaap de Goede 
Hoop voeren richting Indië. De reis was erg lang en daarom zochten ze een goede plek om hun 
schepen onderweg te bevoorraden. In 1652 werd er in Kaap de Goede Hoop een Nederlandse 
nederzetting gesticht door Jan van Riebeeck. De Nederlandse boeren die er zich vestigden, gingen 
groente en fruit verbouwen en vee houden voor de passerende schepen. Ook Duitse en Franse 
boeren voegden zich bij de nederzetting. In 1806 werden de Britten de baas in de Kaapkolonie. 
Ontevreden boeren trokken weg en stichtten de nieuwe koloniën Oranje Vrijstaat en Transvaal. 
Toen in deze streken goud en diamanten werden ontdekt, lijfden de Britten ook deze gebieden in.
Omdat de blanke bestuurders van Zuid-Afrika in de minderheid waren, stelden zij in 1948 een 
systeem van apartheid in. Pas in 1990 werd de apartheid afgeschaft. Vrijheidsstrijder Nelson 
Mandela werd in dat jaar vrijgelaten na een gevangenschap van 27 jaar. Mandela stierf in 2013 en 
diende als een groot voorbeeld voor verbroedering en verdraagzaamheid. Talloze regeringsleiders 
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kwamen naar Zuid-Afrika om de begrafenis bij te wonen. De gebeurtenis bracht zelfs vijanden als 
Cuba en de VS ertoe elkaar de hand te schudden. Meer over apartheid en Mandela:http://www.
schooltv.nl/eigenwijzer/2157332/geschiedenis/item/2506883/apartheid/
Ook na de afschaffi ng van de apartheid zijn de tegenstellingen tussen blanke en zwarte Zuid-
Afrikanen nog steeds groot. Corruptie viert hoogtij, de werkloosheid blijft een groot probleem en 
de criminaliteit is enorm.
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