
 . ‘Bushmeat’ betekent 
oerwoudvlees. Ook voor 
vlees worden dieren vaak 
gestroopt. In Afrika wordt 
bushmeat soms voor veel 
geld verkocht. Het is meestal 
vlees van apen of wilde 
runderen.

 .
 . Ook de slagtanden van 

olifanten zijn erg populair. 
Mensen maken er beeldjes 
van en verkopen ze.

 .
 . Als een stroper gepakt 

wordt, krijgt hij een dikke 
straf. Hij krijgt dan een 
geldboete of moet jaren de 
gevangenis in.

 .
 . In Afrika worden er 20.000 

Afrikaanse olifanten per jaar 
gestroopt. Dat zijn er 55 per 
dag.

 .
 .

Onderzoek 
van JanoukGa naar www.wwf.nl/bron

1. Klik op: Les 57: In actie tegen stropers.

2. Klik op de eerste groene knop met de titel: Filmpje 
Jeugdjournaal.

Weet jij nog 
een weetje over 
stropers? Vul dat 

dan hier in! Je 
mag op internet 

zoeken.

Je moet veel geluk hebben om een 
groot wild dier te zien. Let dus ook op 

kleine dieren, vogels en geluiden!

Je bedenkt hoe we stroperij 
tegen kunnen gaan.

In actie tegen stropers

Groep 5/6
Wat heb je 
nodig?
Internet, pen, 
tekenspullen, 
vel papier

Tijd
30 minuten

Werkwijze
Alleen of met 
z’n tweeën

3.  Bekijk het filmpje en lees de tekst die eronder staat.

Meekijken
Onderaan de tekst van het Jeugdjournaal staat de zin: 
‘Wil jij ook online dieren spotten? Dat kan via deze 
website.’ Klik op de website. Je kan daar live meekijken 
op vier verschillende plekken in de natuur in Zuid-Afrika. 
(Je kunt ook op de tweede groene knop op de bronnenpagina klikken, die 
knop heeft de titel: ‘Meekijken in Zuid-Afrika’.)

Kijk live mee met de video’s. Wat hoor en zie je alle-
maal? Schrijf het op in dit vak. Stop na 3 minuten met 
kijken. En vergeet niet om de camera’s te wisselen.

Tip!



Oplossingen bedenken
In Zuid-Afrika hebben ze camera’s neergezet, waardoor mensen 
kunnen helpen om stropers te spotten. Heb jij nog meer goede 
ideeën over hoe het stropen kunnen stoppen? Kies een van 
de redenen van opdracht 4 en bedenk je eigen oplossing om 
het probleem tegen te gaan. Probeer iets te bedenken met 
techniek.

Pak een vel papier en teken jouw oplossing. Teken of schrijf 
er ook bij hoe het werkt. Je mag ook meerdere oplossingen 
bedenken.

Presenteren
Presenteer jouw uitvinding aan een paar klasgenoten. 
Heeft iemand anders ook een goed idee? Misschien 
kunnen jullie je ideeën samenvoegen tot een 
superuitvinding! Je kunt het ook mailen naar Janouk. Zij 
zorgt dan dat het terechtkomt bij de Rangers in het veld! 
Mail naar: toekomstkunde@wwf.nl.

Als je nog niet klaar bent met stroperij.
Kijk thuis ook nog een keer naar de livestream. Heb je bijzondere 
wilde dieren gezien? Maak er een foto van en vertel het op school. 
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Redenen
Er zijn verschillende redenen waarom dieren gedood worden in Afrika. Hieronder zie je drie 
verschillende redenen. Lees wat er staat.

Welke reden vind jij het ergst? Schrijf het op en leg je antwoord uit.

Moeten we geld geven aan 
stropers zodat ze niet meer 

op dieren jagen?

To
eko

mst-vraag van Janouk

Stropen om veel geld 
te verdienen

Met hoorns van de 
neushoorn en slagtanden 
van de olifant wordt veel 

geld verdiend. Ook de 
schubben van het 

schubdier zijn erg gewild. 
In Azië betalen mensen 
daar veel geld voor. Ze 
maken er sieraden of 

medicijnen van. Stropers in 
Afrika speuren naar dieren 
die ze kunnen stropen en 
werken heel stiekem. Ook 

hebben ze wapens.

Stropen omdat er geen 
inkomsten meer zijn
Door het coronavirus 

komen er minder toeristen 
naar Afrika. Veel mensen 

verdienen daardoor nu 
minder geld. Zij jagen 

daarom nu op wilde dieren 
zoals apen en runderen. 

Het vlees verkopen ze. Zo 
hebben ze toch nog geld 

om te kunnen leven.

Ruzie tussen mensen 
en dieren

Soms zijn er problemen 
tussen dieren en mensen. 

Bijvoorbeeld een olifant die 
de waterput van een dorp 
leegdrinkt. Of luipaarden 
die vee opeten. De boer 

heeft daar last van, omdat 
hij geld verdient door zijn 
vee te verkopen. De wilde 

dieren worden dan 
verjaagd, of zelfs 
neergeschoten.


