
Sacha’s mama werkt bij 
Damiaanactie, en komt net terug 
uit Bolivia. Daar ging ze met haar 
team op zoek naar mensen die 
symptomen vertoonden van lepra. 
Zo kwam ze de kleine 
Nelson tegen die lepra had, en zijn 
lama-vrienden.

Maak kennis met Sacha, 
Nelson …

Sacha 
Sacha is 6 jaar. Hij wacht ongeduldig op zijn 

mama, Heleen, die terugkomt van haar werk-

reis naar Bolivia. Hij weet niet wat zijn mama 

doet op haar werk, alleen dat ze mensen helpt 

genezen van één of andere gekke ziekte. Maar 

... hoe heet die ziekte weer? Oh, daar is zijn 

mama al! Waar wat heeft ze in daar in haar 

handen? Haar verrassing neemt Sacha terug 

mee in de tijd, naar haar avontuur in Bolivia, 

waar Sacha kennis maakt met Nelson en zijn 

lama-vrienden. En waar hij leert wat 

‘solidariteit’ betekent.  

Nelson 
Nelson is 8 jaar. Hji woont in een dorpje in 

Bolivia, waar veel lama-boerderijen zijn. Heel 

ver weg van de grote stad en de medische 

centra. Nelson is altijd bij zijn lama-vrienden, 

de hele dag door praten ze aan één stuk door 

(maar shhh ... alleen kinderen weten dat lama’s 

kunnen praten). Nelson woont bij zijn mama, 

Melinda, die knuffelbeertjes maakt van alpa-

cawol. Op een dag merkt Nelson een vlek op 

zijn arm op die maar niet weg wil gaan. Maar 

oh wee als iemand hem mee naar de dokter 

wil nemen! 

Animatiefilm
No prob’lama, Nelson wordt beter!

Voor wie?
Leerlingen vanaf het 
eerste leerjaar

Duur
10 minuten 

Verhaal 
Damiaanactie

Animatie
Josworld

Muziek en geluid
Vincent Lontie
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… ennn de lama’s! 

Lamacramé 
Pachalama is Nelsons grootste vriend. Hij is 

bezorgd om de vlek op Nelsons arm. Hij heeft nog 

zo’n vlekken gezien bij andere dorpsbewoners. Hij 

probeert Nelson (met een vleugje humor en ironie) 

naar de dokter te laten gaan, zodat hij verzorgd 

kan worden door Damiaanactie.  

Pachalama  
Lamacramé is een alpaca die kan breien als de 

beste! Hij beloofde Nelson dat hij zijn vlek zou 

doen verdwijnen. Maar ... heeft hij dat ook écht 

gedaan? Pachalama is niet erg overtuigd ... 

Deze thema’s komen 
aan bod

Toegang tot gezondheidszorg  
Nelson woont samen met zijn fami-

lie en de lama’s in een klein dorpje, 

ver van de grote stad Cochobamba. 

En heel ver weg van een dokter die 

hen kan helpen wanneer ze ziek zijn. 

Daarom gaat Sacha’s mama samen 

met het Damiaanactieteam zelf naar 

het dorp toe, om mensen te zoeken 

die ziek zijn zodat ze hen kunnen 

verzorgen. 

Informeren & bewustmaking  
Nelson’s mama is bang dat haar zoon 

uitgesloten zal worden, en dat hij 

niet meer naar school kan gaan nu 

hij lepra heeft. Maar de artsen van 

Damiaanactie beloven dat ze met 

de dorpsbewoners zullen praten, en 

hen meer zul uitleggen over lepra. Als 

mensen weten dat de ziekte helemaal 

niet zo besmettelijk is, en dat Nelson 

geneest als hij zijn medicatie neemt, 

zullen ze minder bang zijn voor 

de ziekte. 

Solidariteit 
Sacha heeft met open mond naar het 

verhaal van Nelson geluisterd. Hij is 

trots dat zijn mama kinderen zoals 

Nelson helpt. Maar zelf wil hij ook 

helpen. Ieder jaar verkoopt hij daarom stiften voor 

Damiaanactie, maar hij wil graag meer doen. Pan-

nenkoeken verkopen met de klas, bijvoorbeeld? 

Vriendschap  
Pachalama is bezorgd om zijn vriend, Nelson. 

En hij spoort hem aan de dokter te bezoeken die 

die dag in het dorp is. Hij wil niet dat zijn vriend 

nog zieker wordt. 
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Oplossingen fiche A

Vooraleer je lesfiche A uitdeelt aan je leerlingen kan je 

enkele vragen stellen om de culturele en geografische 

aspecten van het verhaal aan te kaarten. 

Enkele voorbeelden: 

• Waar speelt het verhaal zich af? 
• Weten jullie in welk werelddeel Bolivia zich bevindt? 
• Welke taal spreken de mensen in Bolivia? 
• Is Bolivia een groot of een klein land? 
• Denken jullie dat Bolivia groter is dan België? 

(Bolivia is 36 keer groter dan België, maar heeft even-

veel inwoners!).

Zo, nu kan je naadloos overgaan naar de eerste oefening, 

die enkele verschillen tussen Bolivia en België laat zien. 

Deel lesfiche A uit aan je leerlingen! 

Hola Bolivia ! 
Met deze oefening krijgen je leerlingen een eerste indruk 

van de Boliviaanse cultuur. De foto’s doen denken aan de 

beelden uit de animatiefilm. Zien je leerlingen de ver-

schillen tussen België en Bolivia? En waar? Laat hen even 

stilstaan bij die verschillen. Help hen een handje door 

volgende vragen te stellen: 

Op de markt

• Ben jij al eens naar de markt gegaan? Wat kan je daar 
allemaal kopen? 

• Heb je al eens een markt in een ander land 
bezocht? Vind je daar dingen die je niet in België 
kan krijgen? 

• Wat verkoopt deze Boliviaanse vrouw op de foto? 
Hebben wij die groenten ook in België? 

• Wat denk je dat de mensen eten in Bolivia? Heb jij al 
eens empanadas gegeten? Of heb je al eens een pikant 

pepertje geproefd? 

Landschap

• Ben je al eens naar de Noordzee gegaan? Welke dieren 
zijn er daar zoal? 

• Heb je al eens roze flamingo’s in België gezien? 
• Denk je dat er een zee is in Bolivia? (Je kan hen een 

kaart laten zien van Zuid-Amerika, waarop te zien is dat 

Bolivia niet aan de zee ligt. Wel zijn er tal van meren, 

zoals de Laguna Colorada die je op de foto ziet.)

Een kudde dieren

• Welke dieren zie je vaak in België? 
• Zijn er lama’s die in het wild rondlopen in België? 

• Waarom bestaan er volgens jou lamaboerderijen (huis-

dieren, transport, wol, vlees, leer)?

Souvenirs van je reis

• Heb jij al eens souvenirtjes gekocht op vakantie? 
Wat dan? Waren dit lokale, artisanale objecten?

• Wat kan je in België zoal kopen als aandenken? 
• Als jij op vakantie ging naar Bolivia, wat zou jij dan 

kopen als souvenir? 

De weg

• Welke verschillen zie je tussen deze twee wegen? 
• Bestaan zulk soort wegen ook in België? 
• Hoe ziet de straat eruit die jij neemt om naar school te 

gaan, of naar de dokter? 

Carnaval

• Is er soms carnaval in jouw dorp of stad? 
Hoe ziet die eruit? 

• Ben je al eens naar het carnaval van Aalst gegaan? 
• Weet je wie Prins Carnaval is? 

Ieder jaar wordt er met carnaval een Prins gekozen, dit is 

een soort ceremoniemeester. De Prins krijgt in de week voor 

carnaval een symbolische sleutel van de stad van de burge-

meester. Prins Carnaval draagt een speciaal pak, met een 

cape en maillot. Op zijn hoofd staat een hoed met fazanten-

veren. Hij heeft ook een medaille en een speciale scepter. 
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Zet in de juiste volgorde 
Met deze oefening krijgen jullie leerlingen een idee van de 

levensstandaard van de personen die Damiaanactie helpt 

in Bolivia. Bekijk de foto’s nauwkeurig. Als je wil, kan je 

één van volgende onderwerpen ook aanhalen in de klas: 

de discriminatie en stigmatisering, de onzekerheid waarin 

sommigen leven, maar ook hun toegang tot de gezond-

heidszorg. Enkele vragen die je kan stellen: 

• Wat zie je op de foto dat je niet in België ziet? 
• Het huis/de school die je op de foto ziet, lijkt dat op 

de gebouwen in België? 
• Denk je dat je zomaar overal kan raken in Bolivia? 

Waarom wel/niet? 
• Waarom wil Nelson de vlek op zijn arm verstoppen? 
• Durf jij je vrienden te vertellen wanneer je ziek bent? 
• Wanneer denk je dat je dit zal verzwijgen? 
• Waarom moet dr. Nimer naar Nelsons dorp om hem

 te verzorgen? 
• Wat doen de kinderen in dit dorp wanneer ze ziek zijn? 

• Waarom raakt dr. Nimer Nelsons arm aan met een veer?

Kan jij de tegengestelde woorden met 
elkaar verbinden?
Geneesbaar > Ongeneesbaar / Ziek > Gezond

/ Groot > Klein / Jong > Oud / Pijnlijk > Geen gevoel / 

Bang > Blij / Verstoppen > Tonen

Juist of fout ?
Fout / Fout / Fout / Fout / Fout

 Help jij Nelson de weg naar dokter 
Nimer van Damiaanactie vinden?

Zet de woorden in de juiste volgorde
1. Damiaanactie verzorgt mensen in Bolivia 

2. Lepra is een geneesbare ziekte 

3. De dokters van Damiaanactie doen aan actieve 

opsporing 

B.Je leerlingen krijgen hier de kans te praten over bepaal-

de dingen waar ze zich voor schamen, of die hun pijn doen. 

Ze kunnen hun geheim in de trui schrijven of tekenen, en 

er daarna voor kiezen om met een kleurtje hun geheim 

onzichtbaar te maken. Of ze kunnen erover praten met jou, 

of met hun klasgenoten. 

Weet jij wat Damiaanactie doet?
Mensen onderzoeken / Medicijnen geven / Mensen meer 

vertellen over lepra / Stiften verkopen

Kan jij de juiste lama-naam vinden?
Lamajesteit / Lamama / Lamatroos

Zet je creatieve hoed op! 

1 2 3 4

D A C B
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