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Resultaat:

VULKAAN OP FILIPIJNEN

Taak

Je gaat een artikel lezen over een vulkaan in de Filipijnen. 

Lees de tekst op de volgende pagina en beantwoord de vragen. 

1. Waar ligt Mount Taal volgens de tekst? 
	 ◻ In de stad Filipijnse stad Manilla.
	 ◻ Ongeveer 10 kilometer van Manilla.
	 ◻ Ongeveer 65 kilometer van Manilla.

2. Wat gebeurde er met toeristen die in de buurt waren van de uitbarsting?
	 ◻ Ze werden naar huis gevlogen. 
	 ◻ Ze werden naar Manilla gebracht. 
	 ◻ Ze werden opgevangen in Batangas.

3. Wat staat er over slachtoffers van de uitbarsting van afgelopen weekend? 
	 ◻ Er zijn duizenden mensen die hieraan zijn overleden. 
	 ◻ Er zijn duizenden mensen die hierdoor gewond zijn.
	 ◻ Er zijn duizenden mensen die hierdoor hun huis uit moesten. 

4. Wat is Mount Taal volgens de tekst?  
 Mount Taal is de ______________ vulkaan van Azië.
	 ◻ gevaarlijkste 
	 ◻ grootste
	 ◻ meest actieve
	 ◻ mooiste 
	 ◻ oudste 
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VULKAAN BARST UIT OP FILIPIJNEN
Op de Filipijnen is de vulkaan Mount Taal uitgebarsten. De vulkaan 
ligt in de buurt van de hoofdstad Manilla. De vulkaan is in Batangas, 
zo’n 65 kilometer verwijderd van de hoofdstad en spuwt nu as tot 
wel 10 kilometer hoog. De vulkaan is prachtig gelegen in het  
midden van een meer en trekt hierdoor elk jaar veel bezoekers. 

Mount Taal is de tweede meest actieve vulkaan in de Filipijnen en wordt beschouwd als Aziës 
nummer 1 op de lijst van gevaarlijkste vulkanen. Hij is al 35 keer uitgebarsten en daarbij zijn  
duizenden mensen omgekomen. Dit keer zijn er geen dodelijke slachtoffers. 

Ongeveer 6000 mensen zijn inmiddels gevlucht naar een veilige plek. Verschillende toeristen 
moesten ook de stad verlaten. Helaas konden zij het land niet verlaten, want het vliegverkeer is 
tijdelijk stilgelegd in verband met de vulkaanuitbarsting. Er werd tijdelijke opvang voor ze  
geregeld in de hoofdstad waar ze naartoe werden vervoerd met bussen, tot ze naar huis kunnen 
vliegen. 

De uitbarsting was niet voorspeld en kan nog wel dagenlang doorgaan. Honderdduizenden 
mensen moeten de komende uren hun huis uit. “Sommige inwoners zijn in paniek en willen niet 
vertrekken, omdat ze hun huis en hun veel niet willen achterlaten”, zegt een plaatselijke  
burgemeester. “We proberen hen te zeggen dat terugkeren erg gevaarlijk is en dat de vulkaan 
elk moment kan uitbarsten en hen doden.”

De scholen en kantoren zijn al gesloten, evenals het vliegveld. Dat zal de komende dagen naar 
verwachting zo blijven, tot de vulkaan weer rustig is. 

Sinds het jaar 1572 was de vulkaan 33 keer actief. In het jaar 1911 zijn de meeste mensen  
gestorven door de vulkaan, het dodental was toen 1300.

5. Wat gaat er de komende uren gebeuren? 
	 ◻ De regering gaat de scholen en kantoren sluiten. 
	 ◻ Het vliegveld wordt weer geopend.
	 ◻ Meer mensen moeten hun huizen verlaten.


