
Quiz Diaconaal Project Geef Hoop! 
 

  

1. Waar in Afrika ligt Mozambique? 

Rood   Rechtsonder 

Groen Links in het midden 

Rood: Mozambique ligt rechts onder in Afrika, rechtsboven Zuid-Afrika en 

tegenover het eiland Madagascar. 

 

 

2.Welke taal spreken de meeste mensen? 

Rood Volkstaal (zoals Chichewa) 

Groen Portugees 

Rood: Op het platteland spreekt iedereen Chichewa. De kinderen 

leren wel Portugees op school, maar dat is vaak heel basaal.  

Van 1505 tot 1974 is Mozambique een Portugese kolonie 

geweest, daarom is Portugees de officiële volkstaal. 

 

3. Hoe groot is Mozambique? 

Rood Bijna 10x groter dan Nederland 

Groen Bijna 20x groter dan Nederland 

Groen: Mozambique heeft een landoppervlakte van ruim 

800.000 vierkante meter. Dat is bijna 20x zo groot als Nederland. 

 

4. Wat is de gemiddelde levensverwachting? 

Rood 46 jaar 

Groen 54 jaar 

Rood: De gemiddelde levensverwachting in Mozambique is maar 

46 jaar. Je ziet bijvoorbeeld bijna geen oude mensen in de kerk. 

Onder andere een hoog geboortesterfte cijfer, allerlei ziekten 

zoals malaria en HIV en wilde dieren zoals slangen zorgen voor 

een lage gemiddelde levensverwachting.  



 

 

5. Wat verbouwen de meeste mensen? 

Rood Tabak 

Groen Mais 

Groen: Bijna iedereen die op het platteland woont verbouwt 

zijn eigen stukje mais. Ook de pastors hebben allemaal ook hun 

eigen stukje mais en soms een paar dieren. De cycloon IDAI 

kwam precies over dit gedeelte van Mozambique vlak voor de 

oogst, dat maakte de verwoesting nog dramatischer. 

 

6. Waarom vonden de mensen de Nederlandse gasten die 

vanuit het Diaconaal Project op bezoek waren zielig? 

Rood Omdat er bij ons niet gedanst wordt in de kerk 

Groen Omdat wij brood eten in plaats van maispap 

Groen: Toen ze hoorde dat wij geen maispap eten in Nederland, 

maar in plaats daarvan twee keer op een dag brood, vonden ze 

dat erg zielig. Voor veel mensen is maispap een lekkernij! 

 

7. Kunnen de meeste jongeren schrijven? 

Rood Ja 

Groen Nee 

Rood: Ja, de meeste jongeren kunnen schrijven. Bijna alle 

kinderen in Mozambique gaan naar de basisschool toe voor 

minimaal een paar jaar. Hier leren ze hoe ze moeten schrijven. 

Het analfabetisme onder de oudere generaties is wel groot. 

 

8. Waarom kunnen veel 30+ers wel Engels? 

Rood Vroeger was het onderwijs beter 

Groen  Geleerd als vluchteling in Malawi 

 

Groen: Vanwege de burgeroorlog (1975 – 1992) zijn veel 

mensen de grens over gevlucht naar Malawi. Wanneer 30+ers 

Engels kunnen spreken, hebben ze dit meestal in Malawi 

geleerd. 



 

 

 

 

9. Hoeveel theologiestudenten hebben zich afgelopen jaar aangemeld? 

Rood 5 

Groen 250 

Rood: Slechts 5 studenten hebben zich afgelopen jaar aangemeld 

om theologie te studeren. Je wordt als pastor betaald door de 

gemeente en de mensen zijn erg arm, dat maakt het niet 

aantrekkelijk.  

 

10. Wie komt er naar de jeugdgroep? 

Rood 6-35 jarigen 

Groen 12-20 jarigen 

Rood: Jeugd is een breed begrip in Mozambique.  Kinderen doen 

mee vanaf het moment dat ze naar de bijeenkomst kunnen 

lopen (vaak enkele km afstand) en blijven onderdeel van de 

jeugdgroep ook als ze trouwen of kinderen krijgen.  

 

11. Waarom komen sommige meisjes niet naar de jeugdgroep? 

Rood Ze mogen niet van hun vader 

Groen Ze mogen niet van hun man 

Groen: Jong trouwen en kind-huwelijken zijn erg gebruikelijk in 

Mozambique. Officieel mag het niet, maar vanuit de volkstraditie 

wordt al jong uitgehuwelijkt. Ook hopen jongeren zelf dat het 

leven beter wordt wanneer je trouwt. Het komt geregeld voor 

dat een meisje na haar trouwen van haar man niet meer naar de jeugdgroep mag. Soms zoeken 

andere jongeren van de jeugdgroep hem dan op, om te kijken of het toch mogelijk is dat ze komt.  

 

12. Waarvan maken de kinderen zelf een voetbal? 

Rood Plastic afval 

Groen Maag van een geit 

Rood: Kinderen verzamelen het plastic afval en binden dit met 

een touw stevig aan elkaar tot een bal waarmee ze voetballen. 



 

 

 

13. Chiyembekezo, de kerkelijke organisatie die armen en 

zieken opzoekt, betekent: 

Rood Leven 

Groen Hoop 

Groen: Chiyembekezo betekent ‘hoop’ en dat is een belangrijke 

reden waarom het ook in de titel van het Diaconaal Project is 

opgenomen. Het is prachtig om te zien hoe de organisatie echt 

hoop geeft aan mensen! 

 

14. Chiyembekezo is ooit opgericht vanwege: 

Rood HIV problematiek 

Groen Grote kindersterfte 

Rood: Chiyembekezo is ooit opgericht voor preventie met het 

oog op de grote HIV-problematiek, onder andere door onderwijs 

te geven over het trouw zijn in relaties. Inmiddels is het werk 

veel breder geworden met o.a. bezoekwerk aan armen en 

zieken. 

 

15. Bonusvraag: Hoe duur is een Bijbel in Mozambique? 

Laat degenen die nog staan raden hoe duur een Bijbel is in 

Mozambique. Degene die er het dichtste bij heeft geraden, 

heeft gewonnen! 

Een Bijbel in het Chichewa kost omgerekend zo’n 10 euro in 

Mozambique. De Bijbel zelf is maar ongeveer 8 euro, maar 

wordt alleen gedrukt in Malawi en de transportkosten zijn erg 

hoog.  

Maar weinig mensen hebben een eigen Bijbel. Bij een gemiddelde groep van 30 jongeren hebben er 

vaak maar 2 of 3 een eigen Bijbel. De vraag is veelvuldig aan Nederland gesteld of wij hierin iets 

kunnen betekenen. Soms willen ze mensen gaan bezoeken, maar hebben ze geen eens een Bijbel om 

hen hieruit voor te lezen. Daarom zal er als onderdeel van het Diaconaal Project ook een 

Bijbelspaarproject gestart worden. De Bijbels zullen via de vrijwilligers van Chiyembekezo verspreid 

worden over het platteland en tegen een klein bedrag (bijv. 1 euro) verkocht worden, zodat mensen 

zelf eigenaar worden van hun Bijbel. 


