Vraag:

Vraag:

Aapjes, konijntjes en ander lieve beestjes
zijn er om:

Stel je voor dat zwangere vrouwen
door middel van een eenvoudige test
uit kunnen laten zoeken of er sprake is van
een handicap bij het kind. Mag dat?

1) Je cosmetica en medicijnen op
uit te proberen. Je wil toch geen prikkende
ogen of risico lopen bij de dokter?
2) Niet voor proeven.
3) Ze moeten leven in de natuur.
Weg met fokkerijen, dierentuinen
en dieren winkels.

punten voor rechter buurman

1) Natuurlijk. Een gehandicapte kost
de samenleving veel geld. Snel weg laten
halen. Kies je niet voor de test dan betaal
je maar een hogere premie.
2) De testen juist duur maken zodat de
drempel hoog is om zo’n onderzoek te doen.
3) Zulke testen moeten verboden worden.
Een gehandicapt kind is net zo waardevol,
dan betalen we allemaal maar meer premie.
punten voor linker buurman

Vraag:

Vraag:

Wapenindustrie verdient goed.
Moeten we doorgaan met veel geld
uitgeven aan defensie?

Stel dat je kunt kiezen uit verschillen
vervoersmiddelen, wat kies je dan.

1) Natuurlijk. Zo zijn we veilig en we
verdienen geld door verkoop van wapens
aan andere bondgenoten.
2) Alleen wapens voor vredesmissies
en zo nu en dan een aanval uit voorzorg.
3) Wapens weg. Pas dan geven we echt
een signaal van vrede. We betalen wel mee
aan vredesmissies.

punten voor rechter buurman

1) Snel vervoer, ook al gaat dat ten koste
van het milieu.
2) Wisselend, soms snel en soms langzaam.
3) Als het ff kan kies ik wat het beste is
voor het milieu.

punten voor linker buurman

Vraag:

Vraag:

Hoeveel alcohol gebruik je?

Wat doen we met de schulden
van de derde wereldlanden?

1) Zoveel en zo vaak ik dat wil. De bob is er
immer zodat de rest zich kan klemzuipen.
2) Ik drink voor m’n eigen plezier,
ik ken mijn grenzen, meestal…
3) Ik weet me ook heel goed in te houden.
Ik ben de bob.

punten voor rechter buurman

1) Af laten betalen, tot de laatste cent.
Met rente natuurlijk want we zijn niet gek.
2) Om zetten in een renteloze lening.
Wel afbetalen.
3) Kwijtschelden. Geef de arme landen
een kans om met een schone lei te beginnen.

punten voor linker buurman

Vraag:

Vraag:

Stel jij mag het onderwijs vernieuwen.
Wat doe je?

Er is oorlog en de bezetter mag zijn
bepakking hooguit 1,5 kilometer laten
dragen door burgers uit het land. Meer niet.
Jij wordt aangewezen!
Wat doe je?

1) Rijkere mensen kunnen mee betalen
voor beter onderwijs. Ouders mogen dus
scholen subsidieren. Jammer voor de armen,
die doen het maar met minder.
2) Rijke en arme mensen betalen even
veel voor onderwijs. Rijke mensen kopen
daarnaast maar prive huiswerkbegeleiding in.
3) Rijke mensen betalen naar verhouding
meer aan het onderwijs mee om arme
mensen een kans te geven.

punten voor rechter buurman

1) Hard wegrennen tussen de mensen.
Hij pakt maar iemand anders!
2) Precies de maximale 1,5 km sjouwen.
Geen stap meer.
3) Hem aanbieden 3 kilometer te sjouwen
en dat ook nog te doen.

punten voor linker buurman

Vraag:

Vraag:

Noord Korea bouwt een kerncentrale

Er komt moet een nieuw asielzoekerscentrum
komen in nederland. Maar waar?

1) Platgooien dat ding!
2) Noord Korea onder druk zetten door
onderhandelingen en economische sancties.
3) We geven ze een waterkrachtcentrale
cadeau.

punten voor rechter buurman

1) Er moet helemaal niks in Nederland.
Weg met die economische toeristen.
2) Asielzoekers zijn welkom zolang ik er
geen last van heb. Alle centra op
Ameland.
3) Welkom in mijn woonplaats! Gezellig.

punten voor linker buurman

Vraag:

Vraag:

Je hebt best een hekel aan je buurman.
Je ziet dat er ingebroken wordt. Wat doe je?

Een niet al te populaire klasgenoot is
slecht in wiskunde en vraagt om hulp.
Wat doe je?

1) Mooi zo! Je zegt niks.
2) Je belt op je gemak de politie, 0900-8844,
wel politie, geen haast.
3) Je bent direct 112 en schrikt
de inbreker af door een sterke zaklamp.

punten voor rechter buurman

1) Kom op, ik kan m’n tijd wel beter
gebruiken! Ik wil niet gezien worden
met dat geval.
2) Je helpt voor 5 euro per uur.
3) Je helpt natuurlijk voor nop.

punten voor linker buurman

Vraag:

Vraag:

Je weet dat sommige producten zo
goedkoop zijn omdat er waarschijnlijk
kinderen aan werken. Wat doe je?

Je ziet een portemonnee liggen met
veel geld erin. Wat doe je?

1) Ik wil dingen zo goedkoop mogelijk.
Wat boeien mij die kinderen.
2) Als ik weet dat er kinderen aan werken
koop ik het niet, maar ik ga het ook niet
uitzoeken. Wat niet weet wat niet deert…
3) Ik koop juist producten waarvan ik weet
dat de opbrengst naar arme mensen gaat.

punten voor rechter buurman

1) Mooi, mijn geluksdag! Houden dat geld.
2) De portemonnee pas terugbrengen
als er een vindersloon tegenover staat.
3) Inleveren bij de politie,
zonder je naam te noemen. Het gaat je
om het helpen op zich.

punten voor linker buurman

Vraag:

Vraag:

Je moet kiezen voor een beroep. Wat kies je?

MKZ, varkenspest en vogelpest komt
vooral door intensieve veeteelt, maar het
vlees is wel lekker goedkoop?
Wat doen we daarmee?

1) Als er maar veel geld mee te verdienen is.
De rest is niet belangrijk.
2) Ik kies dat wat bij me past.
3) Ik kies een beroep waarmee ik mensen
of de samenleving kan dienen.

punten voor rechter buurman

1) Gewoon doorgaan. Ik wil genieten
van veel en goedkoop vlees.
2) Ik wil veel meer gaan betalen voor
biologisch vlees.
3) Ik word vegetariër.
Dieren zijn niet om te eten.

punten voor linker buurman

Vraag:

Vraag:

Een zwerver vraagt je om geld bij het
winkelcentrum, maar je moet ook nog
een broek kopen.

Een Duitse man op een fiets vraagt
je de weg naar het station.

1) Je loopt door. Een zwerver? ... waar dan?
2) Je koopt een nieuwe broek en
geeft je oude weg
3) Je geeft wat geld aan de zwerver
en je stelt je aankoop uit.

punten voor rechter buurman

1) Je weet waar het station is,
maar wijst hem de verkeerde weg
naar een voormalig concentratiekamp.
Ging daar vroeger ook geen trein
naar Duitsland...?
2) Je legt uit hoe hij er moet komen in je
beste Duits.
3) Je biedt hem aan om mee te fietsen
en onderweg lach je om zijn
geweldige Duitse humor.

punten voor linker buurman

Vraag:

Vraag:

Je vriend wil meedoen aan TV-wedstrijd,
maar hij heeft echt geen talent.
Wat doe je?

Je zusje heeft een truitje van je gepakt
en retourneert hem met een hele grote
vieze chocoladevlek. Wat doe je?

1) Je zegt niets, kan je tenminste lachen!
2) Je vraagt of hij het wel zeker weet
en als hij ja zegt laat je het daarbij.
3) Je vertelt hem eerlijk wat je vind,
ook al weet je zeker dat niet leuk
zal vinden.

1) Je schelt haar de huid vol en laat
een bom ontploffen in haar kledingkast.
2) Je bent boos en eist een vergoeding.
3) Je kijkt haar met stralende ogen aan
en zegt dat een ongelukje kan
gebeuren...

punten voor rechter buurman

punten voor linker buurman

