
In Mexico zit Javier te ontbijten,  
maar precies dat moment is het voor 
Esther in Ghana lunchtijd en ligt Suzi 

in Australië lekker te slapen.

Ga mee de wereld rond! 
Het is een kleurrijke, verrassende reis in 

één enkele dag. Het laat zien wat kinderen 
in verschillende delen van de wereld op 

hetzelfde moment aan het doen zijn.

Elf verschillende kinderen, 
ergens op de wereld.

Op hetzelfde moment.
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Wist je dat het nooit overal op de wereld tegelijk dag is? 
Of nacht?

Als jij zit te ontbijten, is het voor kinderen aan 
de andere kant van de wereld bedtijd.
En als zij aan het ontbijten zijn, lig jij te slapen.

Ga mee, de wereld rond! 

Op hetzelfde moment is het bij de 
één dag en bij de ander nacht.



Het is 7 uur ’s ochtends in Mexico. 
Javier is aan het ontbijten. Hij heeft 
tortilla’s met bonen gekregen en 
een glas sinaasappelsap.

Zie je het eten in 
Javiers keuken?  
Welk eten heb jij  
ook thuis?

En precies op hetzelfde moment…



 
… is het 8 uur ’s ochtends in New York.
Kayla pakt haar tas in voor school. 

Sommige kinderen moeten de gekste reizen 
maken om op school te komen.
Met een boot een rivier oversteken bijvoorbeeld, 
of een heel eind paardrijden. Sommigen moeten 
er zelfs elke dag bergen voor beklimmen. 
Hoe komen de kinderen bij jou in de klas naar 
school?

En precies op hetzelfde moment…

Daar komt de gele 
schoolbus haar al ophalen.
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