EEN REGENBOOG MAKEN

Wil je gekleurde rijst krijgen en een regenboog maken? Volg dan de stappen van onderstaand stappenplan.
1. Pak negen glazen, keukenrol, karaf met water, witte rijst, lepel,voedingskleurstoffen rood, geel en blauw.
2. Vul de negen glazen met een lepeltje witte rijstkorrels.
3. Vul het 1e, 3e, 5e, 7e en 9e glas met water.
4. Doe in het 3e en 9e glas een paar rode voedingkleurstof-druppels zodat het water rood kleurt.
5. Doe in het 5e glas gele voedingskleurstof en in het 7e glas blauwe voedingskleurstof.
6. Vouw van acht keukenpapiertjes scherpe stroken en scheur de laatste 5 cm van de strook af.
7. Vouw de acht stroken doormidden zodat je een soort ^ ontstaat. Verbind met die V-stroken de verschillende glazen.
8. Je zal zien dat het water zich verplaatst door de keukenpapierstroken heen. Na een aantal uur heb je een regenboog.
9. Als je klaar bent, zeef je alle glazen af. Je houdt gekleurde rijst over. Droog de rijst en maak er een andere knutsel mee.
Succes!

Op blz. 2 staat een stap-voor-stap
uitleg van deze knutsel.
De regenboog is het teken van de hoop. Het is
hoopvol dat jonge moeders in Guinee in het gezondheidscentrum Saint Gabriel terecht kunnen
voor antwoorden op praktische vragen, vaccinaties en voor onderzoek aan gewicht en lengte. In
het ziekenhuis werken 60 Guineese werknemers
en acht Fidesco vrijwilligers. De lokale werknemers krijgen rijst als aanvulling op hun salaris.
Fidesco Nederland betaalt dit. Voor € 20,- kan
een gezin een maand lang rijst eten. Betaalt u
ook een zak van 50 kg rijst mee?

1. Leg alle materialen
klaar.

6. Vouw van acht
keukenpapiertjes
scherpe stroken.

2. Vul de 9 glazen met
een lepeltje rijstkorrels.

7. Scheur de laatste 5 cm
van iedere strook af.

3. Vul het 1e, 3e, 5e, 7e
en 9e glas met water.
Het 2e, 4e en 6e glas
blijven leeg.

4. Voeg wat rode
voedingskleurstof toe
aan glas 3 en 9.

8. Vouw de stroken door
midden zodat een soort
^ ontstaat.

10. Wacht een paar uur. Je ziet
9. Zet de stroken in de
een regenboog. Zeef de
glazen zodat steeds
glazen af en droog de
twee glazen met elkaar
gekleurde rijst.
verbonden worden.

5. Voeg gele voedingskleurstof toe aan
glas 5. Voeg blauwe
voedingskleurstof toe
aan glas 7.

