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Lees de tekst.

Als ik heel rijk was ...
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Sommige mensen hebben geluk en worden zomaar ineens heel erg rijk.
Ze winnen bijvoorbeeld de lotto of ze vinden een schat in hun tuin.
Niet iedereen wordt van de ene dag op de andere schatrijk.
Sommige mensen worden nooit rijk.
Sommige mensen hebben er heel hard voor gewerkt of voor geoefend.
Wist je dat er heel wat beroemde voetballers zijn die vroeger geen gemakkelijk leven
hadden? Sommige van hen groeiden op in een arm gezin. Als ze genoeg talent hadden,
werden ze al op jonge leeftijd meegenomen naar een grote stad. Daar woonden ze
enkele maanden of jaren, een heel eind bij hun ouders vandaan.
In die stad kregen ze voetbaltraining.
Af en toe kwam er een scout kijken. Dat is iemand van een goede voetbalploeg die naar
talentvolle voetballers zoekt.
Die jonge voetballers moesten dan bewijzen wat ze waard waren. Als de voetballers
veel talent hadden, mochten ze gaan trainen bij de topploeg van de scout.
Dat betekende dan vaak dat ze aan de andere kant van het land moesten gaan wonen.
Geen gemakkelijk leven dus!
Langs de ene kant ben je blij dat je de kans krijgt
om een topvoetballer te worden.
Langs de andere kant mis je je familie heel erg en
ben je steeds bang dat je niet goed genoeg zal zijn.
Je hoort of leest regelmatig verhalen over
topvoetballers die dure auto’s kopen, verre reizen
maken of wilde feestjes houden.
Gelukkig zijn er ook veel topvoetballers die niet
vergeten zijn dat ze het vroeger moeilijk hadden. Zij
zetten zich in voor een aantal goede doelen.
Vincent Kompany van de Rode Duivels helpt bijvoorbeeld de organisatie SOS
Kinderdorpen. Dat is een goed doel dat kinderen helpt die geen ouders of geen veilige
thuis meer hebben.
Vincent Kompany is zelf opgegroeid in een arme buurt. Sommige mensen geloven dat
de jongeren in een arme buurt voor problemen zorgen. Vincent Kompany gelooft dat
niet. Hij wil ervoor zorgen dat de mensen zien dat die jongeren vaak heel veel talent
hebben. Daarom heeft hij VICA opgericht. VICA helpt jongeren om hun talenten te
ontdekken en om dingen te vinden die ze graag doen.
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Zoek het antwoord in de tekst.
a Wat is een scout?

b Schrijf twee goede doelen op die Vincent Kompany steunt.


c Waarom is een leven als jonge voetballer niet altijd gemakkelijk? Schrijf twee redenen.
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Rijk en beroemd word je niet zomaar. Vertel je partner hoe je rijk gaat worden.
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Maak je eigen spel. Volg het stappenplan.

STAP 1: Bekijk het spelbord. Schrijf op met welke job jij rijk en beroemd gaat worden. Bv.
voetballer, zanger, danser, schilder, schrijver ...

Vak 49:	bv. Zanger.


STAP 2:

 en ladder op het spelbord betekent: er gebeurt iets goeds in je leven, iets dat je
E
dichter bij je beroemde job brengt.
Verzin bij elk van de ladders een gebeurtenis.
Vak 3:	bv. Ik mag meedoen aan een zangwedstrijd.


Vak 7:	bv. Ik verzin zelf een fantastisch liedje.
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Vak 25:	bv. Ik neem een zelfverzonnen lied op en stuur het naar een radiozender.


Vak 36:	bv. Een radiozender speelt mijn lied op de radio.




Stap 3:

 en glijbaan op het spelbord betekent: er gebeurt iets slechts in je leven, iets dat
E
je verder weg brengt van je beroemde job.
Verzin bij elke glijbaan een gebeurtenis.
Vak 12:	bv. Ik heb een verkoudheid dus ik kan drie weken niet zingen.


Vak 18:	bv. Ik treed op en mensen gooien tomaten naar mijn hoofd.


Vak 32:	bv. Mijn drummer brak zijn beide armen en de gitaar van de gitarist werd gestolen.




Stap 4:

Lees de spelregels op het spelbord. Speel het spel met een klasgenoot.
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