Anders dan anders

***

Dwarsdenkers en rebellen gaan naar links als een ander naar rechts
gaat. Soms zijn dit bijzondere mensen. Maar het kunnen ook heel
gewone mensen zijn.
In deze puzzel vind je een voetballer, een blogger, een kind,
een jonge activiste, een transgender, een klokkenluider,
een dokwerker en een dief.
Lees de zinnen.
Kijk naar de schuingedrukte woorden hierboven.
In welke zin passen ze? Schrijf ze bij dat cijfer op
in de puzzel. Heb je het goed gedaan?

Dan lees je in de grijze vakjes van boven naar beneden een woord.
1

2

1 In 1941 gingen arbeiders staken. Ze protesteerden tegen de Duitse bezetting.
De Joden werden uit hun huizen gehaald en naar kampen gestuurd.
Na de oorlog is er een beeld gemaakt van zo’n gewone havenarbeider.
Dat beeld heet: de _______ .
2 Robin Hood was een ______ . Hij pakte veel geld af van de rijken en gaf het
aan de armen.
3 Mendez Moreira speelt bij Excelsior. Tijdens een wedstrijd tegen FC Den Bosch 		
werd hij uitgescholden voor k-neger, k-zwarte.
Deze dappere Nederlandse ______ speelde toch door en scoorde.
4 Nikki de Jager maakt filmpjes over jezelf opmaken. Die filmpjes zijn heel populair.
12,5 miljoen mensen over de hele wereld bekijken ze. Nikki maakte bekend dat
ze van een jongen een meisje is geworden. Zij is een _______ persoon.
5 Samira Ibrahim uit Egypte is gemarteld omdat ze vecht voor rechten van vrouwen.
Ze schrijft erover in een blog op het internet. Dan word je een _____ genoemd.
6 Soms gebeuren er vreemde dingen op het werk. Dingen die slecht zijn. Iemand
die dit geheim vertelt aan de krant of de politie noem je een ______ .
Lees een verhaal hierover in Blaffende agent en andere bijzondere verhalen.
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7 Greta Thunberg is 17 jaar. Ze maakt zich zorgen over de aarde. Ze vindt dat
volwassenen naar jongeren moeten luisteren. Ze is actief bezig met het redden
van de wereld. Iemand die in actie komt net als Greta is een ______ .
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8 Pippi Langkous is een meisje uit een boek. Ze woont alleen, want haar vader is
op zee. Zij zegt altijd: ‘Ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk dat ik het wel kan.’
Ook een _____ kan een rebel zijn.
Schrijf de letters uit de grijze vakjes hier op.

Hoor je ook bij de club van 						

?

