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Thema: Economie
Subthema: Handel
Lucky Luke: Prikkeldraad in de prairie – Morris & Goscinny
INHOUD
Cass Casey is de grootste veefokker uit de Far West. Iedereen is bang voor hem en
probeert bij hem op een goed blaadje te staan. Tot boer Vernon zijn boerderij
besluit te bouwen op een stuk grond waar normaal gezien ook de koeien van Cass
Casey passeren. Wanneer Casey dit verneemt, doet hij er alles aan om Vernon weg
te jagen: prikkeldraad om je grond af te bakenen is immers een belediging voor de
veeboeren in het Wilde Westen.
Gelukkig krijgt Vernon hulp van Lucky Luke.
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OPDRACHT
In de Far West is Cass Casey de grote baas die zorgt voor
het vlees dat in de hele buurt wordt gegeten. Laat de
kinderen etenswaren meenemen van thuis, om te zien
waar ze vandaan komen. Hoe meer etenswaren je
leerlingen meenemen, des te representatiever is het
onderzoek.
Bekijk met de leerlingen van waar elk product afkomstig
is. Dit staat vaak op de verpakking. Duid dit aan op een
kaartje om een mooi overzicht te krijgen van de
herkomst van een fles melk, een pak koekjes of een blok
kaas.
Begrijp je waarom Cass Casey ‘zijn’ land wil
beschermen? Mag hij dit of vind je dat Vernon recht
heeft op dit stukje land? Is het goed dat alle bedrijven in
een industriepark staan of zou het beter zijn dat ze meer
verspreid waren?

EXTRA OPDRACHT
Ga op bezoek bij een bedrijf dat verschillend producten
maakt. Laat de leerlingen vragen stellen over hoe die
producten worden vervoerd en hoe ze worden gemaakt.
Gebeurt dit door een stormloop van
koeien zoals bij Cass Casey of zijn daar
nu helemaal andere middelen voor?
Cass Casey gebruikt een nogal
agressieve manier om zijn
producten aan de man te
brengen.
Tegenwoordig
gebeurt dit
door een
marketingteam.
Ga in dit bedrijf ook
eens langs bij
‘het marketingteam’.
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Grote bedrijven hebben zo’n team, kleinere handelaars
niet maar die lossen dit op door bijvoorbeeld te
adverteren in een plaatselijke krant.

Ga na of er in het dichtstbijzijnde industriepark
concurrerende bedrijven gevestigd zijn.
EINDTERMEN
Wereldoriëntatie: 2.9,2.12,4.1,4.3,4.4,7

