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onze missie om alle kinderen ter 
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breed scala aan onderwerpen, 
waaronder dieren, fantasie, 
wetenschap, historie, diverse culturen 
en nog veel meer. 


Steun onze missie door onze website 
te delen. Wij wensen u heel veel 
leesplezier! 

https://ririro.com/nl/


Ririro 

De iglo, oost west thuis best 
In een land ver, ver weg, waar de sneeuw altijd koud en 
diep is, leeft een groep mensen die de Inuit worden 
genoemd. Ze leven daar al vele eeuwen. Ze leven in een 
plaats die de Noordpool heet en ze staan bekend om 
hun sterke en slimme manieren.

Een van de meest verbazingwekkende dingen van de 
Inuit zijn de huizen waarin ze vroeger woonden. Ze 
woonden in huizen die iglo's of sneeuwhuizen werden 
genoemd en die waren gemaakt van ijs en sneeuw. 
Tegenwoordig wonen ze niet meer in iglo's, maar 
sommigen gebruiken iglo's nog steeds als tijdelijke 
schuilplaats als ze op jacht zijn. Laat me je vertellen 
over deze geweldige huizen!

Nu zou je misschien denken dat het koud en 
ongemakkelijk zou zijn om in een huis van ijs en sneeuw 
te wonen, maar de Inuit wisten hoe ze hun huis warm 
en gezellig moesten maken. Ze gebruikten blokken ijs en 
sneeuw om de muren van hun iglo's te bouwen, en 
daarna pakten ze de sneeuw stevig op elkaar om het 
sterk en stevig te maken. Daarna maakten ze 
binnenmuren die hielpen om de iglo te isoleren van 
buitentemperaturen en de binnenkant warm te houden.

Ze zorgden ervoor dat het dak van de iglo rond was, 
zodat verse sneeuw het dak niet zou instorten. Het 
correct maken van een iglo kan uren of zelfs dagen 
duren!




In hun iglo's hadden de Inuit bontdekens en pelzen om 
ze warm te houden. Ze hadden ook kleine vuurtjes in 
het midden van de kamer, die hielpen om de lucht te 
verwarmen.

De Inuit waren ook erg vindingrijk en ze gebruikten 
alles wat ze hadden om hun iglo's comfortabel te maken. 
Ze gebruikten zeehondenhuid om deuren te maken en 
ze gebruikten botten en stenen om gereedschappen en 
versieringen te maken.

Ondanks het koude weer buiten waren de iglo's van de 
Inuit altijd warm en uitnodigend. Ze waren een plek 
voor de Inuit om samen te komen met hun familie en 
vrienden, en om verhalen te delen en te lachen. En dus 
leefden de Inuit gelukkig in hun iglo's, dankbaar voor de 
slimme manier waarop ze hun huizen maakten in het 
koude en besneeuwde Noordpoolgebied.



