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Kennismaken met Deau en met water in de
leefwereld van Anou in Benin

?

WAAR GAAT HET OVER ?

Iedereen heeft water nodig, wereldwijd. We maken kennis
met het watergebruik van Anou in Benin. Samen met Deau
helpen we kleuters verder kijken dan de horizon van thuis en
school.

SS Ontdekken dat kinderen overal water nodig hebben.

DOELEN

SS Bewustmaken gelijkenissen en verschillen in het
omgaan met water wereldwijd.
SS Inleven gebruik van water in de leefwereld van Anou.

HOE BEREIKEN ?

1

Voorlezen van het verhaal Deau en waarnemen

2

Introduceren knuffel Deau

van de prenten

Deau
Elly Verbeure

met illustraties van Tine

3

Vercruysse

Vertellen van de avonturen van Deau en Anou in Dogbo

4

Lied Deau
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1

Voorlezen van het verhaal Deau en waarnemen van de
prenten

Vooraf
Lees het boek zelf grondig door en kies of je het gaat vertellen of voorlezen.
Bedenk waar en hoe je de kleuters bij het verhaal kan betrekken. Bepaal waar je het vertellen even kan
stil leggen en de kleuters kan uitnodigen om verder te denken.

Doelen
SS De kleuters kunnen aan elkaar uitwisselen hoe ze thuis met water omgaan,
bv. ’s morgens en ’s avonds.
SS De kleuters hebben oog voor verschillende gewoontes.
SS De kleuters kunnen de voorwerpen en foto’s ordenen.

Materiaal
In uitleendoos 2:
SS Prentenboek ‘Deau’
SS 11 prenten (10 + titelblad) op A3-formaat voor gebruik in de Kamishibai
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Verloop
SS Inleiden 		

Toon het boek aan de kinderen en laat ze verwoorden wat ze zien.

			Stel vragen zoals:
* Wat zie je?
* Welke dieren herken je?
* Wat zou er in de emmer zitten?
* Wie zou Deau zijn?
* Waarover zou het verhaal gaan?
* Waar zou iedereen naar toe gaan?

SS Hoofdpersonages voorstellen

			Deau is een waterdruppel. Hij is heel nieuwsgierig en houdt er van op avontuur
			

te gaan. Deau is soms wat ongeduldig, hij kan niet altijd goed wachten. Deau is

			

lief en maakt snel nieuwe vrienden. Hij is soms ook wel eens boos of knorrig.

Anou is een meisje uit Dogbo.
Zij is 5 jaar. Ze gaat naar school.
Voor en na de school helpt ze
mama met het huishouden:
water halen, afwassen, … Anou
houdt van dansen en spelen

Anou

Deau

met haar broers en zussen
en met haar vrienden in het
dorp. Ze luistert graag naar
de verhalen van haar oma, die
uren kan vertellen. Ze houdt van dieren: thuis heeft ze een hond, kippen en een
geit. Anou weet wat ze wil. Ze is niet snel bang.

SS Verhaal vertellen en kennismaken met de prenten
Zie verder voor een overzicht van het verhaal.
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SS Prenten gericht waarnemen
* Laat de kinderen verwoorden wat ze zien:
* Wat zie je op deze prent?
* Wat doen de kinderen op de prent?
* Zie je ook een dier op deze prent?
* Welke voorwerpen zie je?
* Welke kleur heeft de emmer?
SS Nabespreken kan aan de hand van vragen als
* Wat vond je van het verhaal?
* Wat was mooi? Wat was spannend?
* Waar haalt Anou water?
* Wat doet ze met water?
* Weet je wanneer Anou blij, bang, verdrietig was?
* Is Deau boos, blij, bang, verdrietig? Wanneer?
* Wat voel je bij het beluisteren van het verhaal?

Tips
Lees het verhaal meerdere keren doorheen de week zodat de kleuters er
vertrouwd mee geraken. Je kan hen dan verrassen en hun opmerkzaamheid
oefenen door bij het voorlezen een zin of woord van de tekst te veranderen.
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Overzicht van het verhaal

Prent 1
Deau woont in de donkere buis samen met heel
veel andere waterdruppels. Hij vindt het er niet zo
leuk.

Prent 2
Deau wil uit de donkere buis, weg op avontuur.
Hij wringt en duwt om uit de buis te geraken en
floept er uit.

Prent 3
Deau komt in een grote waterplas terecht. In
de plas zitten spelende kinderen. De kinderen
hebben veel plezier maar zien Deau niet. Eén van
de kinderen is Anou.

Prent 4
Anou schept water in haar emmer. Plots schept
ze Deau mee. Anou vindt Deau leuk en besluit om
hem mee te nemen naar huis.
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Prent 5
Anou zet de emmer op haar hoofd en wandelt met
Deau naar huis.

Prent 6
Deau helpt Anou met de afwas bij haar thuis op
de binnenplaats. Intussen vertelt Anou over de
waterput.

Prent 7
Deau is reuzebenieuwd naar de waterput. Samen
met Anou en de dieren gaan ze op stap naar de
waterput.

Prent 8
Anou en Deau komen aan bij de waterput. Deau
klimt op de rand van de waterput om naar
beneden te kijken. Hij leunt over de rand en valt in
de waterput.
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Prent 9
Anou haalt Deau met een emmer en een touw uit
de put.

Prent 10
Deau heeft in de waterput veel andere
waterdruppels gezien. Hij besluit in de put te
blijven maar elke dag op bezoek te komen bij
Anou. Ze geven elkaar een knuffel en Deau duikt
terug in de waterput.
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Introduceren van de knuffel Deau in de klas

Vooraf
Zoek op school naar een plaats waar je Deau kan 		
verstoppen. Zoek een plaats die verband houdt met water. Dit kan
zijn: lavabo, toilet, achter de
waterleiding, …
Neem een plaats op de school
die je eerder verkend hebt met
de kinderen.
Maak de knuffel Deau klaar en
stop een brief, het gedicht en
de foto’s uit Dogbo in de zak op
zijn rug.

Deau
Ik ben Deau.
Ik kom uit de buis.

Blub blub blub
Daar is het niet pluis.
Het is er zo donker.
Het gaat er zo snel.

Hup hup hup
Nu ben ik vrij!

Kom je mee met mij?

Doelen
SS De kleuters maken kennis met de
mascotte Deau.
SS De kleuters ontdekken de interesses en het karakter van Deau.
SS De kleuters dragen zorg voor Deau die hen motiveert en uitdaagt om
duurzaam met water om te gaan.
SS De kleuters voelen zich verbonden
met Deau.

Materiaal
In uitleendoos 2:
SS Knuffel Deau
SS Briefje van Deau met gedicht
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Verloop
SS Inleiden		

Vertel de kinderen dat je Deau gaat zoeken en laat ze vooraf 				

			

raden hoe hij er uit zou zien: kleur, vorm, grootte, blij gezicht, …

SS Zoekopdracht

Ga op zoek naar Deau met de kinderen.

SS Versje voorlezen

Lees het gedicht voor dat Deau in zijn rugzak heeft gestopt.

SS Gesprek		

Voer een gesprek met Deau waarbij hij vragen stelt bij de waterpictogrammen en

			

bij de toontafel in de klas. Maak gebruik van opmerkingen en vragen om Deau te

			

typeren als een lieve speelse deugniet die durft uitdagen en kritisch uit de hoek

			kan komen:
* Waarvoor gebruiken jullie water?
* Welke voorwerpen liggen er hier? Waarvoor worden ze gebruikt?
* Wie kan eens tonen hoe ik best de handen was?
* Hoeveel water drinken jullie hier op school?
* Vangen jullie ook het water op als het regent? Weet je dat plantjes dat water
graag hebben?
SS Afsluiten		

Zoek een plaatsje voor Deau in de klas en richt dit in. Hij blijft immers 		

			

enkele dagen in de klas.

Tips
Gebruik Deau doorheen de week:
SS om gesprekjes bv. over watergebruik te voeren
SS om toe te kijken als de kinderen tonen hoe ze spaarzaam met water
omgaan bv. bij het handen wassen
SS om opdrachten en tips te geven
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Vertellen van de avonturen van Deau en Anou in Dogbo

Hallo, Ik ben Deau.
Vandaag wil ik jullie vertellen over
Anou in Dogbo.
Jullie weten al dat zij mijn
vriendinnetje is en hoe ik haar heb
leren kennen. Zij woont in Dogbo.
Dat is een stad in het land Benin.
Benin ligt in Afrika. Het was er heel
warm, maar o zo mooi.
Kijken jullie even mee naar de foto’s
die ik heb meegebracht?

Vooraf
Stop in de rugzak van Deau een brief en foto’s van de
reis van Deau naar Anou en haar vriendjes in Dogbo.
Voor de jongste kleuters kies je best enkel foto’s 2, 8 en
10 omwille van de gelijkenissen met de prenten in het
boek.

Doelen
SS De kleuters kunnen bij de foto’s vertellen hoe Anou en de anderen water
gebruiken.
SS De kleuters voelen zich verbonden met Anou en Deau.

Materiaal
In uitleendoos 2:
SS knuffel Deau
SS brief van Deau
SS zakje met 11 gelamineerde foto’s uit Dogbo
SS wereldkaart om Afrika te situeren en om België en
Benin aan te duiden
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België

Benin

Verloop
SS Inleiden		
		

Laat Deau aan het woord. Hij geeft aan dat in zijn zak een brief zit die de juf 		

eens moet voorlezen en uitleggen.

SS Waarnemen foto’s
Je kan de foto’s op verschillende manieren waarnemen:
* Bespreek de foto’s in volgorde. Laat de kinderen zelf kiezen welke prenten ze
willen bespreken.
* Laat de kinderen zelf kiezen welke foto’s ze willen bespreken.
* Deel de foto’s aan de kinderen uit (eventueel aan duo’s). Laat de kinderen
waarnemen en verwoorden wat ze zien en geef er nog wat info bij.
SS Afsluiten		

Voer opnieuw een gesprek met Deau over wat ze gezien/ geleerd hebben en

			

vooral over het watergebruik bij Anou. Laat Deau ook foute opmerkingen maken

			

die de kleuters dan kunnen corrigeren.

Tips
Laat ook hier de kleuters zoveel mogelijk zelf zoeken en verwoorden wat
ze op de foto zien. Leer ze gericht kijken. Blijf doorvragen. Geef dan pas
aanvullende info.
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Overzicht van de foto’s en bijhorende info

Foto 1
Dag allemaal! Ik ben Anou. Ik sta samen met
mijn mama en mijn papa op de foto vlak voor
ons huis. Mama heeft net de was gedaan die
hangt te drogen. Ik kom van school en heb mijn
uniform nog aan.

Foto 2
In het dorp waar ik woon staat deze waterput.
’s Morgens, als het nog niet te warm is, gaan de
mama’s water halen. Twee mama’s draaien elk
aan een kant van de hendel om met de emmer
water uit de put te halen. Het water van deze
put gebruikt mama om te wassen want het is
niet drinkbaar. Mama draagt de kom met water
op haar hoofd.

Foto 3
’s Morgens als ik wakker word, neem ik een grote beker en
haal ik drinkbaar water uit de ton naast het huis om mijn
tanden te poetsen. Ik spoel mijn mond en spuw het water op
de grond.
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Foto 4
Hier is Deau op bezoek op school. Twee keer per
dag wassen we elk om de beurt onze handen.
De juf zegt dat we regelmatig de handen moeten
wassen om niet ziek te worden. Zij haalt het
water bij het kraantje op school. Er is 1 kraantje
met stromend water op school voor alle klassen.

Foto 5
Achteraan in de klas staat een ton met drinkbaar water en enkele
bekers. Ik mag altijd water drinken als ik wil want bij ons in
Dogbo is het altijd heel erg warm.

Foto 6 en 7
We gaan op bezoek bij tante Marie. Zij werkt in een hotel
van Dogbo. Ze helpt er met het wassen van de lakens en de
handdoeken. Dat doet ze in de tuin van het hotel. Wat ruik ik
graag de zeep die ze gebruikt om te wassen. Nadat de lakens
gewassen en gespoeld zijn hangt ze de was te drogen in de zon
aan de wasdraad.
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Foto 8
Als ik samen met Deau thuiskom, vraagt mama
om de afwas te doen. Ze geeft ons een doekje,
wat zeep en de borden en bekers Mama heeft
wat water voor de afwas opgewarmd op het
vuur. Ik laat alles drogen in de lege teil in de zon.
Oeps, ik vergat mijn uniform uit te doen. Hopelijk
wordt het niet vuil.

Foto 9
We mogen mee met mama en papa naar tante
Veronique. Ze is jarig en heeft lekker gekookt.
Alle broers en zussen van papa zijn er. Ik eet
samen met mijn neefjes en nichtjes aan een
tafel. Deau klimt even op mijn stoel terwijl ik
naar het toilet ben.

Foto 10
In het weekend ga ik vaak spelen bij de
waterplas in het dorp. Het is er zo leuk. De
kinderen spelen in het stromende water. Heerlijk
bij zo warm weertje!

Foto 11
Papa heeft een grote groententuin. Hij geeft
de plantjes elke dag water. Gelukkig zit er nog
genoeg water in de regenput. Vorig jaar had het
vier maanden niet geregend en zat er geen water
meer in de put. De groenten zijn toen kapot
gegaan omdat ze niet genoeg water hadden.
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Verwerken van het verhaal met de prenten en de info
met de foto's

DOELEN:
SS De kleuters kunnen een deel van het verhaal en de info navertellen met en zonder prenten.
SS De kleuters kunnen de prenten in volgorde van het verhaal ophangen.
SS De kinderen kunnen het verhaal ook in eigen woorden naspelen. Dit kan zowel kort bij de tekst als
met ruimte om te improviseren. Het is boeiend als je daarbij ook enkele watermaterialen (eventueel
ook dierenknuffels) gebruikt. Daarbij kunnen de volgende rollen verdeeld worden: Deau, Anou, enkele
andere waterdruppels, enkele kinderen & eventueel papa en mama.
VERHAAL IN 6 SCÈNES:
Plaats & handeling					

Scène 1
in en uit de buis

Figuren 		

SS Deau
SS andere
waterdruppels

Voorwerpen

SS buis (eventueel kan je
hiervoor een opgerold
doek gebruiken)

Scène 2

SS Deau

SS rode emmer

waterplas met

SS Anou

SS gele emmer

SS andere kinderen

SS plastieken fles

spelende kinderen
en Anou schept
water

SS bootje
SS kom
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Plaats & handeling					

Figuren 		

Voorwerpen

Scène 3

SS Deau

SS rode emmer

op stap naar huis

SS Anou

SS rode beker

SS andere kinderen

SS krukje

SS papa

SS waslijn

SS mama die was

SS kleren

met emmer en
Deau

ophangt

SS hond
SS kip

Scène 4
thuis helpen

SS Deau

SS kom

SS Anou

SS bekers

SS mama

SS borden
SS afwasspons

Scène 5
op stap naar de
waterput

Scène 6
aan de waterput

SS Deau

SS rode emmer

SS Anou

SS kip
SS hond, …

SS Deau

SS emmer

SS Anou

SS koord

SS mama

SS kom

SS kind

SS beker
SS kip
SS hond
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Aanvullende foto’s:
Met de overige foto’s kan je samen met de kinderen het verhaal verder vertellen of schrijven:

Deau gaat mee naar de school van Anou

Deau gaat mee op familiebezoek

Deau helpt bij tanden poetsen en plantjes water geven
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Tip
Bekijk op you Tube hoe kinderen in Dogbo hun handen wassen met een tippie tap:
https://youtu.be/aCsLfipPiJQ

4

lied deau

Zie volgende pagina
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lied Deau
Refrein:
Deau, Deau, lieve Deau
Kom eens dicht bij mij
Deau, Deau, gekke Deau
Water voor jou en mij
Doe de Deau
Dat doe je zo
Lekker fris
Dat doe je zo

Geluid drinken

Water drinken Deau
Deau, Deau, lieve Deau
Kom eens dicht bij mij
Deau, Deau, gekke Deau
Water voor jou en mij
Doe de Deau
Dat doe je zo
Bij het opstaan
Dat doe je zo

Geluid tanden poetsen
Tanden poetsen Deau

Doe de Deau
Dat doe je zo
Na het spelen
Dat doe je zo

Geluid douche

In de douche Deau
Deau, Deau, lieve Deau
Kom eens dicht bij mij
Deau, Deau, gekke Deau
Water voor jou en mij
Doe de Deau
Dat doe je zo
Plasje doen
Dat doe je zo

Geluid doorspoelen

Eén keer spoelen Deau
Deau, Deau, lieve Deau
Kom eens dicht bij mij
Deau, Deau, gekke Deau
Water voor jou en mij

Deau, Deau, lieve Deau
Kom eens dicht bij mij
Deau, Deau, gekke Deau
Water voor jou en mij
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Hoekenwerk en uitbreiding voor oudste kleuters

Knutselhoek
Laat de kinderen een scène kiezen die hun voorkeur geniet. De kinderen kunnen één
of meerdere scènes tekenen, schilderen. Hang de tekeningen daarna in volgorde of
maak er een boekje van voor de klasbib.
Je kan eventueel met een drankkarton een eenvoudige waterput maken en versieren
met de kinderen.
Je hebt hiervoor nodig:
SS een drankkarton
SS een rietje
SS een stukje touw
SS een dopje van tandpasta
SS een stukje karton
SS een cuttermes
Bouw jouw eigen tippie tap zoals in
Dogbo en laat de kinderen hun handen
wassen (zie foto en fimpje)
Dit heb je hiervoor nodig:

waterput gemaakt van drankkarton
idee gehaald van www.redtedart.com

SS een bidon met een klein gaatje in
SS 2 stokken in de vorm van een vork
die je in de grond zet (of in een
emmer met zand)
SS een horizontale stok die op de andere stokken rust
SS een stuk zeep aan een touw
SS water om de bidon te vullen

oefenen

Oefenhoek
In uitleendoos 2:
SS puzzel
SS memory
SS lotto
SS neem de foto’s van Anou en Deau in Dogbo en de tekeningen van de subthema’s
en laat de kinderen:
* Duo’s vormen per thema
* Rangschikken volgens weinig water en veel water nodig
* Sorteren volgens drinkbaar water en geen drinkbaar water
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Poppenhoek
De knuffel Deau en enkele watervoorwerpen kunnen uitnodigen tot allerhande
spelsituaties. Hang enkele prenten van het verhaal en enkele foto’s op kleuterhoogte
in de speelhoek en observeer welke prikkels de kleuters oppakken.

Boekenhoek
Vul de boekenhoek aan met het prentenboek ‘Deau’.
Maak een boekje met de verwerkingen.

Ontdekhoek
Blijf drijven en zinken en onderzoeken met water aanbieden.

Oefenhoek watergewoontes
oefenen

Oefen het wassen van de handen & het poetsen van de tanden.
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Ervaringen uit de praktijk

De kleuters voelden zich heel sterk verbonden met de
knuffel Deau. De verstopte Deau gaan zoeken vonden
de kleuters super.
Het verhaal van Deau sprak heel erg aan. Ik heb het
tijdens de week een aantal keren verteld en na de
2de keer spraken de kinderen over het verhaal van de
‘waterput’. Dit element in het verhaal intrigeerde de

Juf Ine (1ste kleuter)

kleuters.

Juf Heide
(2de en 3de kleuter)
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De kleuters konden zich goed inleven in het verhaal.
Het is een sterk verhaal met een mondiale link. Er
zijn verhalen die dit thema behandelen. In mijn klas
zit een jongen die afkomstig is uit Ivoorkust. Zijn
mama woont daar nog steeds. Bij het zien van de
prent van Deau aan het huis van Anou riep hij
spontaan: ‘Daar woont mijn mama’.
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BIJLAGE

steekkaart BENIN - DOGBO
BENIN
SS De vlag bestaat uit groen: hoop, geel: rijkdom en rood:
moed.
SS Hoofdstad. Porto Novo, de administratieve hoofdstad is
Cotonou (grootste stad).
SS Inwoners. Er zijn ongeveer 10 miljoen inwoners.
SS Regeringsvorm. Benin is een republiek met een president
aan het hoofd
SS Religies. Christenen, Islam en voodoo (= erkende religie)
SS Taal. Men spreekt er meer dan 50 verschillende talen
(Adja, Fon, Yoruba…). De administratieve, officiële taal is
het Frans.
SS Klimaat. Men kent er geen seizoenen zoals winter, zomer
herfst en winter maar wel 2 regenseizoenen: van aprilmei tot half juli en van september tot december.
SS Levensverwachting. 61 jaar.
SS Economie. Landbouw , katoenteelt en regionale handel.

België

SS Munteenheid. Centraal Afrikaanse Frank (CFA), 1 euro is
655 CFA.
SS Armoede. Volgens de Verenigde Naties leeft in Benin 39%
van de bevolking onder de armoedegrens. Dit wil zeggen
dat ze moeten rondkomen met minder dan 1.25 dollar
per dag.
Benin

België

Benin

Bijlage

DOGBO

SS Afstand. Bijna 5000 km van Roeselare verwijderd. Dat
is ongeveer 6 uur met het vliegtuig vanuit Brussel.
SS Oppervlakte. 47 500 ha = 475 km2. Dat is ongeveer 6
keer groter dan Roeselare.
SS Inwoners. Ongeveer 113 000 inwoners dat is ongeveer
dubbel zoveel als het aantal inwoners van Roeselare.
SS Kinderen op school in Dogbo. Ongeveer 40 % van de
bevolking is jonger dan 18 jaar. In Roeselare is dat maar
ongeveer 19 %. In Dogbo heb je meer dan 100 lagere
scholen. De lessen worden gegeven in het Frans. Vele
kinderen, die een andere thuistaal spreken, moeten
naast leren lezen en schrijven ook het Frans onder de
knie krijgen op school. Er is leerplicht vanaf 6 jaar.
SS Ligging:

Bijlage

