
Awal en Arti komen uit Indonesië 
(Java). 
Java is het meest dicht bevolkte eiland 
van Indonesië. Arti draagt een batik 
rok. Ze heeft een leren tasje en een 
halve kalebas om spulletjes mee te 
dragen. Awal draagt een T-shirt en 
een korte broek. In zijn handen houdt 
hij een bundel twijgen om een vuur 
te maken.

Awal and Arti are from Indonesia 
(Java). 
Java is the most densely populated 
island of Indonesia. Arti wears a batik 
wrap. She has a leather bag and half 
a calabash to carry her goods.
Awal is wearing a T-shirt and short 
pants. In his hands he holds a bundle 
of branches to make a fire.
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Adel en Abdellay komen uit Noord 
Ethiopië, de Hoorn van Afrika. 
Mensen hebben hier over het algemeen 
geen achternaam. Hun naam bestaat 
uit hun voornaam gevolgd door die 
van hun vader en grootvader. Adel en 
Abdellay dragen allebei een kleurrijke 
jurk en ieder een ketting met bescher-
mende en gelukstotems. Verlegen 
kijken ze je beiden aan.

Adel and Abdellay are from North 
Ethiopia, the Horn of Africa. 
Most people there have no family 
name. Their name exist of their 
surname followed by their father’s and 
grandfather’s name. Adel and Abdellay 
wear colourful dresses and necklaces 
with protective lucky charms.  
They look shyly at you.

Mahefa en Malala komen uit 
Madagascar. 
Zij dragen beiden een Lamba oany. 
Deze samen genaaide doek wordt om 
de taille of borst gedragen door hem 
om te vouwen en daarna in te stoppen. 
Ze dragen de Lamba met een T-shirt 
i.p.v. van de traditionele Kisaly. Malala 
heeft een pop en Mahefa een schaal 
met visjes die ze verkoopt op de markt.

Mahefa and Malala are from  
Madagascar. 
They wear both a Lamba oany. This is 
a long tube of cloth worn around the 
waist or chest by folding around and 
tucked in. They combine the Lamba 
oany with a T-shirt instead of the tra-
ditional Kisaly. Malala has a handmade 
ragdoll and Mahefa a bowl with little 
fish that she sells at the market.
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