NelsoN Rolihlahla
MaNdela;
“een goed hoofd en een goed hart zijn altijd
een geweldige combinatie”
Nelson Mandela is geboren op 18 juli
1918 te Johannesburg, en overleden op 5
december 2013. Mandela was de eerste
gekleurde president van Zuid-Afrika en
is bekend geworden door zijn strijd
tegen apartheid, deze strijd heeft hij het
grootste deel van zijn leven gevoerd.
Daardoor heeft hij bijna dertig jaar in de
gevangenis gezeten. In Zuid-Afrika staat
hij vooral bekend onder de naam
Madiba.

Nelson Mandela als president van Zuid-Afrika.
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inleiding: wij hebben als groep (dylan,
elyza en sude), er voor gekozen om het
talent van Nelson Mandela als onderwerp
te kiezen en een krantenartikel van te
maken. het talent wat Nelson Mandela
had is zelfvertrouwen. Met dit talent hee
hij persoonlijk een grote invloed gehad op
de maatschappij (met name voor donkere
mensen) in Zuid-afrika maar ook
invloed op de wereld. het talent zelfvertrouwen zien wij als een heel belangrijk
talent omdat je daarmee heel veel doelen
kunt bereiken en Nelson Mandela hee
dit bewezen. omdat Nelson Mandela veel
hee betekend voor de maatschappij is
ook bewezen omdat hij de Nobelprijs
voor de vrede hee gewonnen. Wil je
meer weten, lees dan snel verder.

Nelson Mandela heeft de wereld laten
zien wat liefde in combinatie met een
groot gevoel voor recht kan bewerkstelligen. Net als veel jongeren koos hij als
jongeman voor het gewapend verzet,
maar koos later toch voor het verzet in
woord en geschriften. Ondanks de zware
gevangenisstraf, die hij 27 jaar lang
onder anderen op Robbeneiland en in
Kaapstad moest uitzitten vanwege zijn
verzet tegen de apartheid, was hij niet
haatdragend tegen hen die hem al die
ellende aangedaan hadden. Door zijn
grote zelfvertrouwen wist hij zelfs een
groot gedeelte van de blanke overheersers te overtuigen van de noodzaak van
een democratie. Hij bracht het tot een
van de meest gerespecteerde en geliefde
presidenten van de hele wereld en zijn
naam zal altijd in de geschiedenis blijven
bestaan. Nelson Mandela slaagde erin
om zich te herstellen met zijn tegenstanders en hen te overtuigen van zijn goede
bedoelingen met het land en het hele
volk. Hij combineerde een grote liefde
voor land en mensen met een helder
verstand en een groot inlevingsgevoel
voor zwart en blank.

Nelson Mandela en de blanke president de Klerk winnen de Nobelprijs voor de vrede.

Talent zelfvertrouwen: wij vinden dat zelfvertrouwen wel bij Nelson Mandela past.
Omdat hij altijd geloofde in het beste en er altijd vertrouwen in hee gehad dat hij het
ooit aan de blanke leiders duidelijk zou kunnen maken. Maar ook wel door zijn groeimentaliteit omdat hij altijd door bleef denken en doorgaan en daar hoort doorzettingsvermogen ook bij. Maar ook door zijn doorzettingsvermogen.

Wat hebben wij geleerd?
Dylan Pepplinkhuizen: Ik heb geleerd dat hij heel erg veel doorgezet hee
in zijn leven.
Elyza Acar: Ik heb geleerd dat je met veel zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen heel veel doelen kunt bereiken in je leven.
Sude Yüksel: Hoe Nelson Mandela bekend is geworden.

Moeilijke woorden:
Bewerkstelligen: ervoor zorgen dat het gebeurt
Geschrien: geschreven tekst, die ook gedrukt kan zijn
Apartheid: discrimineerde politiek van de Zuidafrikaanse regering om blank
en zwart gescheiden te houden
Haatdragend: vol vijandige gevoelens tegen iemand
Bron: Internet, Wikipedia, woorden.org

