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Het deint over grenzen heen...

A LA CARTE

Sinds enkele jaren houdt de Internationale Commissie je 
op de hoogte van wat er allemaal reilt en zeilt buiten onze 
grenzen.  Dat doen we meestal met een wereldkaartje 
waarop je ziet wat er allemaal te beleven valt.  

Wel, dit jaar doen we dat niet!
We zouden een kaart kunnen maken waarop te zien is dat 
er aspi’s in een idyllisch stadje in Litouwen deelnemen aan 
het Eurocontact; een bolletje kleuren in Catalonië waar ze 
weer Chiroleiding zoeken om een taalkamp te begeleiden; 
of Haïti en Congo lokaliseren op de kaart om je te vertellen 
dat Chiroleid(st)ers van hier de Kirowerking ginder onder-
steunen.  Maar ach... 

In deze geksentrieke tijden vestigen we graag je aandacht 
op die wereldkaart zelf.  Misschien heb jij er een liggen 
die je telkens weer doet dromen van verre reizen?
Maar wie zegt eigenlijk dat een wereldkaart er altijd het-
zelfde moet uitzien?

Wat zou er bijvoorbeeld gebeuren als we kaarten maken 
op basis van het aantal uitgestorven diersoorten in plaats 
van de oppervlakte van een land?  Te moeilijk?  Nee hoor, 
helemaal niet.  Om het te bewijzen: de volgende quiz!

Wie linkt de omschrijvingen aan de juiste wereldkaart?
a.  geografisch (als weggevertje)

b.  speelgoedexport

c.  uitgestorven diersoorten

d.  dood door vulkaanuitbarstingen

e.  kinderarbeid

f.  hiv-besmettingen

g.  mensen die met 1 dollar per dag moeten rondkomen
h.  medicijnenexport

i.  bestemming van vluchtelingen

j.  alcoholconsumptie

Sta je ook versteld van sommige van die kaartjes en wil je 
er meer over weten?  Surf dan naar www.worldmapper.org 
en bekijk ze allemaal!

Oplossingen: a.10; b.8, c.5; d.1; e.2; f.6; g.4; h.3; i.9; j.7
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ROUNDABOUT: WHAT’S IN A NAME?

Met deze tropische temperaturen kun je het 

niet ontkennen: de zomer komt eraan!

Wie aan zomer denkt, denkt aan bivak, tenten, 

avontuur, ravotten – kortom: een onvergete-

lijk iets! 

Heb je de Limburgse heide of de Ardennen al 

genoeg gezien? Wil je van de zomer van 2008 

iets speciaals maken?  Wel, je kunt nog een 

extra dimensie aan jullie bivak geven.  Het kan 

een internationaal tintje krijgen!  De keti’s 

kunnen mee op bivak met een buitenlandse 

partnerorganisatie of jullie nodigen een 

bende leeftijdsgenootjes uit om met jullie 

mee te gaan.

De Chiro heeft 3 partners waar we nauw mee 

samenwerken: Spanje (Catalonië), Litouwen 

en Malta.  Zie je een Roundabout-avontuur 

met hen wel zitten, mail dan naar rounda-

bout@chiro.be voor inschrijvingen of met 

vragen!


