
 
Lesbrief thema: Afrikaanse legendes 
 
Deze lesbrief laat leerlingen op een leuke manier kennis maken met een historisch verhaal in de 
vorm van een legende. De les wordt ondersteund door middel van een PowerPoint, een YouTube 
video en een werkboekje. 
Er wordt weinig voorkennis van de leerlingen verlangd.  

Duur: ± 60 minuten 
Doelgroep: Groepen 4, 5 en 6 uit het primaire onderwijs 
 

Doelstellingen 
 Introduceren van het concept legendes 
 Kennis laten maken met de geschiedenis van een Afrikaans land, cultuur en dierensoort 
 Ontwikkelen van plezier in lezen 
 Vergroten van de woordenschat en leesvaardigheid 

Opzet van de les   
Lesintroductie 
De lesintroductie is klassikaal bedoeld met als doel het introduceren van de onderwerpen:  

Wat is een legende? 
Een legende is een historisch en soms traditioneel verhaal waarvan niet bekend is of het echt 
gebeurd is. De legende die in deze les gebruikt wordt gaat over de bijzondere dierensoort: witte 
leeuwen. Vragen voor de leerlingen: Heb jij wel eens een witte leeuw gezien? Waarom denk jij dat ze 
wit zijn?  
 
Waar ligt Zuid-Afrika? 
Witte Leeuwen komen oorspronkelijk uit één gebied: het gebied Timbavaati in het land Zuid-Afrika. 
Zuid-Afrika ligt in het zuiden van het continent Afrika. Veel mensen bezoeken dit land om de dieren 
te bewonderen in hun eigen omgeving. Vragen voor de leerlingen: Wie weet waar het continent 
Afrika ligt? Waar ligt het land Zuid-Afrika? Zou je er op vakantie willen gaan? 
 

YouTube-video (12 min) 
De les bevat een YouTube-voorleesvideo van de Zuid-Afrikaanse legende Koningin Numbi en de 
Witte Leeuwen. Deze legende wordt al vele eeuwen verteld als een verklaring voor hoe de eerste 
witte leeuwen op aarde gekomen zijn.  

De voorleesvideo heeft stripillustraties uit het boek Balla en het Woud der Legenden. Daarnaast zijn 
de stripillustraties kleurrijk en voorzien van culturele eigenschappen. Om de leerlingen betrokken te 
houden kunnen zij meelezen met de zinnen uit de stripillustraties. 

YouTube link: https://www.youtube.com/watch?v=s415Q20B6bg 

https://www.youtube.com/watch?v=s415Q20B6bg


Er zijn verhalen die ervan dromen om verteld te worden…  
Ubuntopia ® | Cultural Family Edutainment | Markt 11 5301 AL Zaltbommel | 

info@ubuntopia.world | +31 418 517 435 | www.ubuntopia.world |  

 
Nabespreking - WikiTopia 
Ook de nabespreking kan klassikaal georganiseerd worden. Vragen voor de leerlingen: 
 
Denk jij dat deze legende echt gebeurd is, waarom wel/waarom niet?  
Of deze legende echt gebeurd is of niet, niemand die het weet. Wel zijn er bewijzen dat Koningin 
Numbi echt heeft bestaan en dat er vandaag de dag nog steeds witte leeuwen zijn.  
 
Weet jij hoe legendes werden gedeeld?  
Lang geleden bestonden er nog geen boeken en konden mensen nog niet lezen en schrijven. De 
enige manier hoe mensen verhalen konden delen was deze aan elkaar door te vertellen. In Afrika is 
dit nog steeds erg populair en hoort dit bij hun cultuur. Maar doordat een verhaal iedere keer wordt 
doorverteld, kunnen er verschillende versies ontstaan.  
 
Ook bij het verhaal van Koningin Numbi zijn er verschillende versies: de een zegt dat ze nooit is 
teruggekomen, de ander zegt dat ze wel terug is gekomen; er jonger uitzag en magische krachten 
had. Maar, de belangrijkste onderdelen blijven altijd hetzelfde. 
 
Witte leeuwen zijn toch albino’s? 
Nee, echte albino’s hebben geen pigment, vandaar dat ze wit zijn en rode ogen hebben. Witte 
leeuwen zijn een genetische bijzonderheid. Ze hebben een afwijkend gen. De kleuren variëren van 
blond tot bijna wit. De ogen variëren van blauw tot goudkleurig. 
 
Worden witte leeuwen beschermd? 
Leeuwen zijn de koningen in het dierenrijk. Maar doordat deze wit zijn, zijn zij nog specialer. Helaas 
bestaan er niet zoveel meer en zijn zij een bedreigde diersoort geworden. De legende herinnert ons 
eraan om goed voor de omgeving te zorgen waar zij, de witte leeuwen, en wij, de mensen, wonen. 
 
 

Werkboekje – Een verhaal uit het verleden 
Na de klassikale nabespreking, kunnen de kinderen zelfstandig aan de slag met het werkboekje – 
Afrikaanse legendes: Koning Numbi en de Witte Leeuwen. Activiteiten die het werkboekje bevat zijn: 
woordzoekers, mandala, knutselopdracht etc.  

Kinderboek Balla en het Woud der Legenden (8+) – De Kronieken van Ubuntopia 
Als u gebruikt wenst te maken van deze lesbrief, dan kunnen wij u een korting aanbieden van 15% 
op de verkoopprijs van ons kinderboek. Als uw school geen budget beschikbaar heeft kunt u ons ook 
benaderen voor eventueel een ander alternatief. U kunt contact met ons zoeken via onderstaand 
adres. 

Ubuntopia® - Family Cultural Edutainment 
Ubuntopia is geboren om échte oude (orale) legendes en verhalen te conserveren, om te voorkomen 
dat culturele wijsheden verdwijnen. We vertellen deze verhalen door aan jong en oud door middel 
van (strip)boeken, theatershows, games, video’s en nog veel meer! 

Ubuntopia® is een cultural family edutainment brand ontwikkeld met respect voor mens, natuur en 
cultuur. Huidige focus: verhalen uit Afrika. 

Website: https://www.ubuntopia.world 
Facebook: https://www.facebook.com/ubuntopia  
Instagram: https://www.instagram.com/ubuntopia  
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