
‘Rudi! Kom eens beneden. Er is iets op het journaal dat 
je zien moet.’ Papa roept naar boven.
Moet dat nou, denkt Rudi. Ik zit net te gamen.
‘Kom nou!’
Oké, oké... Rudi loopt de trap af. Zijn ouders en zus Rita
kijken het journaal. 
‘Er komt iets over Tuvalu,’ zegt papa. O, vandaar, denkt Rudi.
Daar ben ik met papa geweest. Leuk was dat, bij dat gastgezin
met de tweeling Aka en Tofa. Elke dag voetballen. Hé, wie is
dat nou op tv? Hun vader!
Op het journaal is een filmpje over Tuvalu, een paar eilandjes
in de Grote Oceaan. Daar moest Rudi’s vader vorig jaar 
onderzoek doen naar klimaatverandering en de zee. 
Rudi ging mee. Ze sliepen bij de familie van Aka en Tofa. 
Nu wordt de vader van hun gastgezin geïnterviewd.
‘Het is een ramp. Ons deel van het eiland is ondergelopen.
Door al dat zeewater kregen we kortsluiting en brand! 
We zijn bang dat we niet langer op het eiland kunnen blijven’.
Rudi ziet het eiland waar hij geweest is. Nu, niet eens 
een jaar later, staat het zeewater nog hoger. Door al dat zout
wil er ook niet veel meer groeien op de eilanden van Tuvalu.
Misschien moeten de inwoners wel vluchten naar een ander
land, zegt Aka’s vader op tv.

‘Daar was ik al bang voor,’ zegt Rudi’s vader somber. ‘Ik zag
vorig jaar al dat er eigenlijk niets meer aan te doen was. 
Als de zeespiegel blijft stijgen, verdrinken ze daar letterlijk.
Het is wegwezen of....’ 
Rudi rent weer naar boven. Zou hij Aka nog kunnen mailen?
Dat heeft hij nog een paar keer gedaan na die reis, maar nu al
een halfjaar niet. Hij zoekt Aka’s mailadres. O ja, dit was het.

In de tekst ‘Rudi en de zee - het begin’ gingen
Rudi en zijn vader naar Tuvalu. Papa 
onderzocht daar de klimaatverandering.
Omdat de zeespiegel stijgt, worden de 
eilanden van Tuvalu steeds kleiner en natter.
Na Rudi’s bezoek is het nóg erger geworden.
Niet alleen Tuvalu heeft problemen.
Wetenschappers die het klimaat bekijken, zijn
zeer bezorgd voor de hele wereld. We weten
al meer dan twintig jaar dat de aarde warmer
wordt. Het ijs op de Noord- en Zuidpool
smelt en zo stijgt de zeespiegel. Rijke landen,
zoals Nederland, nemen maatregelen. Zo is
de Afsluitdijk opgehoogd. Armere landen,
zoals Tuvalu, hebben geen geld iets te doen.
En wat zouden ze kúnnen doen? Op deze foto
zie je hoe de mensen er nu moeten leven.

Overal op aarde hebben mensen er last van.
We weten niet helemaal zeker of elke 
bosbrand of overstroming met klimaat-
verandering te maken heeft. We weten 
wél zeker dat het steeds erger wordt. 
In Nederland hebben we twee zomers gehad
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Een jaar geleden was Rudi met zijn vader op reis. Zijn vader ging een paar weken werken 
op een eilandje in de Grote Oceaan en Rudi mocht mee. Rudi kreeg daar al snel vrienden en 
die legden hem uit dat het eiland er niet lang meer zou zijn. Maar dat het zo snel zou gaan!

Dit is Funafuti, het eiland van Tuvalu waar Aka 
en zijn familie wonen. Het wordt steeds kleiner.



Rudi typt zijn mail in het Engels. Hij wil weten hoe het nu
gaat met het gezin. Waar wonen ze nu? Moeten ze echt weg? 
En school dan? En hun kleine zusje, hoe gaat het met haar?
Kunnen ze het voetbalveldje nog gebruiken?
De volgende dagen wacht Rudi af. Zou Aka antwoorden? 
Na vier dagen krijgt Rudi deze mail:

Hi Rudi,
We are not well. Our house is now flooded. Electricity is wet, so we
had short circuit and fire in the house (sorry for my bad English).
Football field long ago gone, it is now sea. We now stay in 
the library with more homeless people. We want to go to 
New Zealand, but they call us ‘refugees’ and say we are poor. 
We are not! We are Tuvalu people. We can’t help it! Tell people this.
Bye, Aka

Opdrachten   

1 Lees de twee teksten over ‘Rudi en de zee’. Markeer of onderstreep alle zinnen in de teksten waaruit 
blijkt dat het heel erg is op Tuvalu.

2 Maak samen met een klasgenoot de presentatie die Rudi en Rita maken. Zij hebben al wat gevonden, 
zoek dat ook op en begin daarmee. In je presentatie moeten in ieder geval foto’s staan én een grafiek over 
het klimaat. Overleg daar goed over. Klaar? Presenteer het aan de hele groep óf een andere groep.

3 Maak een lijst van alle personen die in de twee teksten voorkomen. Zet erbij wat je over hen kunt vinden 
in de teksten, wat hun familie is en welke rol ze in de twee teksten spelen. 

4 In deze tekst lees je wat Aka en zijn vader ervan vinden (op tv en via de mail). Schrijf een verhaal, 
bijvoorbeeld en paar dagen uit een dagboek, alsof jij Aka of zijn vader bent. Hoe voelen ze zich en wat 
vertellen ze?

Groepsopdracht Houd een klassengesprek met de hele groep en juf of meester over dit probleem. 
Bedenk stellingen (bijvoorbeeld ‘Het is de schuld van de mensen’) en laat voor- en tegenstanders reageren.

met bijna 40 graden! Dat is geen toeval.
Wat we ook weten is hoe het komt. In de
atmosfeer (dat is de laag lucht om de aarde
heen) zit te veel van bepaalde stoffen. Je kent
wel CO2. Dat komt vrij als je iets verbrandt
waar dat in zit: hout, kolen, olie (dus ook 
benzine). Een andere stof die we te veel 
de lucht in laten gaan is methaan. Dat komt
voornamelijk uit de vele koeien en varkens
die op de wereld worden gehouden om ons 
te eten te geven.
Hoe moet dat nu verder? De jonge mensen
van nu (zoals jullie) zullen er in de toekomst
nog meer last van hebben als we nú niets
doen. Is het voor Tuvalu al te laat? 
Helpt het als Rudi het op school vertelt?

Rudi begrijpt het Engels niet helemaal (‘Short circuit’, wat is dat?), maar Aka’s boodschap is duidelijk. 
Het gaat niet goed met Tuvalu. Aka en zijn familie slapen nu in de bibliotheek van het eiland.
Die dag bespreken papa en mama wat ze kunnen doen. Ze kunnen de familie van Aka en Tofa niet laten
komen. Ze komen niet uit de Europese Unie, dus mogen ze Nederland niet in. Ze zijn officieel geen
‘vluchtelingen’. Alleen Nieuw-Zeeland vindt dat de mensen uit Tuvalu vluchtelingen zijn en het land in mogen.
‘Klimaatvluchtelingen’ noemen ze hen.
De volgende ochtend heeft papa het nog steeds over het journaal. Hij zegt: ‘Weet je Rudi? Ik denk dat het
goed is als iedereen dit weet. Kun jij het op school vertellen? Met een goede presentatie of zo? Misschien 
kun je nog skypen met Aka en hem om foto’s vragen. Hoe meer mensen dit weten, hoe beter.’
Goed idee, vindt Rudi. Rita helpt hem, zij zit op de 10-14-school. Ze moest toch al een presentatie maken 
en ze had nog geen ideeën. Na een uurtje googlen en lezen hebben ze al veel gevonden:

• informatie over Tuvalu en de problemen daar;
• informatie over ‘klimaatvluchtelingen’;
• iets over de ‘IPCC’. Wat zou dat zijn?

Nu moeten ze nog een goede presentatie maken. Best moeilijk, want hoe vertel je dit nou duidelijk? 
Dan denkt Rudi weer aan de tweeling en hun zusje op Tuvalu. De mensen móeten weten wat daar gebeurt! 
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