
De lama komt uit Zuid-Amerika. Ze wonen hoog 
in de bergen in Bolivia, Peru, Chili, Ecuador en 
Argentinië. In Bolivia vind je lama-boederijen, 
maar ook alpaca-boerderijen. Een alpaca is 
een dier dat vaak verward wordt met de lama. 
Lama’s worden gebruikt om dingen te vervoeren, 
en alpaca’s worden voor hun wol gebruikt. 

B. Knutselen maar!
Maak samen een mooie slinger om je klas 
mooi te maken . Versier een paar lama’s, ga 
creatief aan de slag met zakdoekjes, maak 
mooie strikken uit gekleurde linten, … 
Niks is gek genoeg. Hang alles aan jullie 
slinger, en tover jullie klas om tot een 
Boliviaanse klas samen met Nelson, 
Pachalama en Damiaanactie! 

Knip deze lama uit, en versier hem zoals 
jij wilt. Gebruik stiften, stukjes stof, of 
gekleurde touwtjes bijvoorbeeld! 

Lamacramé komt van het woord ‘macramé’. 

Een techniek waarbij je met wol en draad 

mooie versiering kunt maken, maar ook 

armbandjes. 

Naam:

Klas:

Idee: 10/10 voor smaak!
• Koop ingrediënten van lokale boeren (bloem, melk, eieren, boter) 

of eerlijke handel (rietsuiker, bruine suiker , chocolade, …).

• Gebruik borden en bestek die goed zijn voor het milieu bijvoor-
beeld vorkjes uit bamboe of bordjes uit gerecycleerd karton …

• Maak een leuke poster of fl yer om je actie aan alle kinderen op 
jouw school uit te leggen. Zo willen ze zeker die pannenkoeken 
proeven!

• Versier je poster of fl yer en vergeet de prijs van 
de pannenkoeken er niet op te zetten. 

• Een behandeling voor een kind als Nelson kost € 50. Als 
je elke pannenkoek voor € 2 verkoopt, kan je met 25 verkochte 
pannenkoeken het leven van iemand die lepra heeft veranderen! 
Veel succes!

Tip: willen jullie ook 
pannenkoeken verkopen? 
Maak jullie verkoopsstandje 
extra gezellig met 
deze slinger.
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Weet jij wat Damiaanactie doet?
Je hebt in de fi lm een paar dingen gezien die Damiaanactie doet 
om mensen te helpen. Weet jij nog wat dit was? 
Omcirkel de juiste antwoorden.

Kan jij de juiste lama-naam vinden? 

Zet je creatieve hoed op! 

Lama’s scheren       

In het verhaal heb je meerdere woordspelletjes gehoord met het woord 
‘lama’. Denk maar aan ‘Lamacramé’ of ‘Pachalama’. Kan jij de volgende 
lama’s ook een naam geven?

A. Welk verschil is er tussen een lama en 
een alpaca? Kom erachter door de 
cijfers in de juiste volgorde te 
verbinden. Zo krijg je een 
tekening van Pachalama 
en Lamacramé.

Stiften verkopen                 

Reizen organiseren                  

Mensen onderzoeken          

Truien breien 

Roze fl amingo’s aaien  
Medicijnen geven            

Wol maken 

Pannenkoeken bakken                      

Mensen meer vertellen over lepra              

Een lama die als een 

koning aangesproken 

wordt ...

LAMA

Een lama die moeder is … 

LAMA

Een lama die op een boot 

werkt … 

LAMA



Op de markt

Souvenirs van je reis

Carnaval

Een kudde dieren

De weg

Landschap

Bolivia / verzorgt / Damiaanactie / mensen / in 

Lepra / geneesbare / is / ziekte / een

De / van / opsporing / dokters / Damiaanactie / doen / aan / actieve 
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Holà Bolivia!
Het verhaal dat je hoorde, speelt zich af in Bolivia. Een land 

aan de andere kant van de wereld. Heb jij al eens van Bolivia 

gehoord? Denk jij dat dat land op België lijkt? Of zijn er 

verschillen? Vergelijk de volgende foto’s. Is dit België of Bolivia? 

Schrijf de naam van het land telkens onder de foto.  

Juist     of fout     ?

Je kunt lepra krijgen als je iemand die 

ziek is aanraakt. 

Ook lama’s kunnen lepra krijgen. 

Kinderen met lepra mogen van de dokter 

niet meer naar school gaan. 

In België kan je lepra krijgen. 

De dokters van Damiaanactie rijden op 

lama’s om hun patiënten te bezoeken. 

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

Zet de woorden in de juiste volgorde

Zet in de juiste 
volgorde 
A. Heleen werkt bij Damiaanactie. 
Ze komt net terug van een werkreis 
naar Bolivia en wil haar foto’s aan haar 
zoontje Sacha laten zien. Maar oh! 
Alle foto’s staan door mekaar. Zet
 jij ze in de juiste volgorde? 

1 2 3 4
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B

C

Kan jij de tegengestelde woorden 
met elkaar verbinden?

A B C D
B. Misschien heb jij ook, net zoals Nelson, 
soms zin om iets te verstoppen. Is er iets wat 
jou pijn doet, of waar je bang voor bent? Of 
schaam je je ergens voor? Schrijf of teken het 
in deze trui. Kleur de trui daarna in om het te 
verstoppen. Of laat je het toch graag aan je juf 
of meester, of aan je klasgenootjes zien? 

Pachalama’s naam komt van 
‘Pachamama’, wat

 ‘Moeder Aarde’ betekent en 
de belangrijkste Godin is 

voor de Inca’s.   

Geneesbaar

Ziek 

Groot

Jong 

Pijn 

Bang 

Verstoppen 

Blij

Geen gevoel

Oud 

Tonen

Gezond 

Klein 

Ongeneesbaar

In de fi lm vertelde dr. Nimer over 
‘actieve opsporing’. 
Weet jij nog wat dat betekent? 
Omcirkel het juiste antwoord. 
Actieve opsporing, dat is: 

een leuke speurtocht 

een lama die wol spint 

wanneer dokters naar de mensen 
toegaan om hun te verzorgen
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