
Deze prent komt  uit het kleuterboekje ‘Lou gaat naar school’. In dit boek worden heel wat  

verschillende mensen (met verschillende huiskleuren, met een beperking, met twee mama’s en  

papa’s…) op een gewone manier voorgesteld. 

uit ‘Lou gaat naar school’  van Kathleen Amant 



Dit is een prent uit een boek van Prinses Arabella. Deze boekenreeks gaat over Prinses Arabella en haar 

vriendinnen. 

Uit ‘Prinses Arabella gaat naar school’ van Mylo Freeman 



Bumba gaat op reis naar Afrika. Bumba gaat op avontuur met zijn vriendje Zinzi. Bumba ontdekt dat in 

Afrika heel warm is. Hij leert er allerlei dieren kennen zoals de olifant, de toekan en het nijlpaard. 

Uit ‘Bumba in Afrika’ van Studio 100 

Welke beelden van Afrika komen aan bod? Welke beelden van Afrika zie je niet? 

Geeft deze prent een goed beeld van Afrika? 



Het album ‘Joyo de eerste’ van Kiekeboe verscheen in 2009. Het speelt zich af in een verzonnen 

Afrikaans land. 

Uit de Kiekeboestrip ‘Joyo de eerste’ van Merho 

Welk beeld wordt getoond van Afrika? Welke beelden van Afrika zie je niet? Geeft 

deze prent een goed beeld van Afrika? 



Het album ‘Aya uit Yopougon’ van Marguerite Abouet en Clement Oubrerie is een zesdelige 

stripreeks die verscheen in 2008. Het verhaal speelt zich af in Ivoorkust van de jaren ‘70. 

Uit ‘Aya uit Yopougon’ van Marguerite Abouet en Clement Oubrerie 



De strip ‘Mami Wata’ van Suske en Wiske verscheen in 2017.  

Uit de Suske en Wiske strip ’Mami Wata’ van Peter Van Gucht en Morjaeu 



Dit is een reclame-affiche van H&M voor hun nieuwe kindertruien. Op de trui van de zwarte 

jongen staat ‘Coolste aap van de jungle’. Op de trui van de witte jongen staat ‘Jungle  

overlevingsexpert’. 

Hoe worden de jongens afgebeeld? Is er een verschil tussen beide jongens?  

https://idska.nl/index.php/2018/02/06/coolest-monkey-in-the-jungle/ 



Deze afbeelding komt uit een reclame voor Dove zeep. De dame wordt wit van het gebruiken 

van Dove zeep.  

https://www.thedailybeast.com/dove-ran-a-disturbingly-racist-ad-and-it-isnt-the-first-time 



Met deze cartoon wil de stad Gent tonen dat ze openstaan voor alle verschillende mensen die 

in Gent wonen. 

https://stad.gent/samenleven-welzijn-gezondheid/diversiteit-gent/iedereen-anders-allemaal-gent 



’

Dit is een affiche voor de ‘Oerwoudfuif’ van een scoutsgroep in 2017. 



’

Dit zijn afbeeldingen van attracties in het pretpark van de Efteling. Het gaat om beelden van de 

attractie ‘Carnaval festival’ en ‘Monsieur Cannibale’ (menseneter). 

Monsieur Cannibale © Efteling 

Carnaval festival © Efteling 



’

Dit is een foto van de website afrika-at-home.be. Zij bieden workshops aan over Afrika.  

bron: www.afrika-at-home.be 

Welke beelden van Afrika komen aan bod? Welke beelden van Afrika zie je niet? 

Geeft deze prent een goed beeld van Afrika? 


