English, you will do it better!!
TEKST 1
Een mooi, waargebeurd, verhaal!
Je kunt het waarschijnlijk zonder woordenboek al lezen, want lastige, belangrijke
woorden heb ik al vertaald!
Lees het verhaal en beantwoord daarna de vragen.
De antwoorden staan op de volgende pagina. Niet spieken hoor!
Je mag je woordenboek gebruiken; kijk echter eerst of het woord kunt raden.
A farmer who suffered serious head injuries (verwondingen) after being struck by a falling tree
branch was rescued by a partially blind kangaroo who is being hailed (begroet) as a hero.
Lulu the kangaroo banged on the door of the family's home in Morwell, Gippsland in southeast
Australia after discovering the farmer lying unconscious (bewusteloos) in a field.
According to Rural Ambulance Victoria paramedic Eddie Wright, the man had been checking his
property for damage following a severe storm when he was struck by the branch.
Wright said that if Len Richards' family had not found him so quickly, he might have died.
"The kangaroo alerted them to where he was and went and sat down next to him, and that's how
they found him," he said.
Richards was taken to an Austin hospital.
Richards' daughter Celeste said, "Lulu and Dad are very close and she follows him around, but
we all just love her so much."
About ten years ago, the family found Lulu in the pouch (buidel) of her mother who had been
killed by a car. The authorities allowed them to care for Lulu and adopt her because she is
missing one eye.
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1.Wat was de boer aan het doen op zijn land?
A. Hij liep buiten in een storm.
B. Hij werd geraakt door een vallende tak.
C. Hij was aangevallen door een kangoeroe.
2.Wat deed de kangoeroe om Mr. Richards te redden?
A. Ze ging naar zijn huis en maakte daar veel lawaai.
B. Ze stopte hem in haar buidel en bracht hem naar huis.
C. Ze klopte op de deur van zijn huis, liep weg en ging naast Mr. Richards zitten.
3. Wat was de boer aan het doen op het land?
A. Hij was zijn eigendom aan het nakijken op schade nadat er een storm was geweest.
B. Hij was aan het oogsten
C. Hij was bomen aan het snoeien.
4.Hoe is de familie Richard aan Lulu gekomen?
A. Ze is in de buidel van haar moeder gevonden, die door een auto was overreden.
B. Ze is op de boerderij van de familie geboren.
C. Ze is aan komen lopen.
Antwoorden. Zie volgende pagina!
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(tekst: by a falling tree branch)
(tekst: banged on the door; and sat down next to him)
(the man had been checking his property for damage following a severe storm
(tekst: the family found Lulu in the pouch of her mother who had been killed by a car.)

