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1 Een gebied vol variatie
In Canada, in het toendragebied, woonden
vroeger de Inuit. We noemen ze ook wel:
Eskimo’s. Ze leven van visvangst en jacht op
zeehonden en rendieren. Van dierenvachten
maken ze anoraks.
In de minder koude gebieden van NoordAmerika woonden indianenvolken: de Hopi,
de Lakota en de Mandan.
Nadat Columbus Amerika had ontdekt
(in 1492), trokken arme Europese kolonisten
ernaartoe. De indianen vochten tegen de
kolonisten, maar konden hen niet tegenhouden.
In 1830 liet de Amerikaanse regering alle
bizons doden. De jagende prairie-indianen
hadden geen voedsel meer. Andere indianen
stierven aan pokken en mazelen. Ze hadden
geen medicijnen tegen deze Europese ziektes.

Nu is nog maar 1% van de bevolking van de
VS indiaan. Ze wonen in de steden en in
beschermde gebieden (reservaten).
De kolonisten legden in het warme, vochtige
zuiden van de Verenigde Staten grote katoenen tabaksplantages aan. Slavenhandelaren
haalden miljoenen slaven uit Afrika om voor
hen te werken.
Toen de oostkust bevolkt raakte (rond 1850),
trokken de kolonisten verder. Sommige kolonisten stopten al in het midden van het land.
Honderdduizenden anderen trokken met
huifkarren over de Rocky Mountains naar de
westkust. Toen er goud werd gevonden in het
midden en het westen van de Verenigde
Staten, kwamen er veel goudzoekers naartoe.

2 De Verenigde Staten
In de Verenigde staten wonen bijna
300 miljoen mensen. Er zijn 50 staten.
De staten aan de kusten zijn dichtbevolkt.
In een apart gebied ligt de hoofdstad:
Washington DC (District of Columbia).
Daar werkt de president in het Witte Huis.
New York werd in 1626 door Nederlanders
gesticht en heette toen: Nieuw-Amsterdam.
Nu wonen er 19 miljoen mensen. In het
centrum (Manhattan) werken veel mensen
in enorme kantoorgebouwen.
Chicago is een van de belangrijkste steden in
het noorden van de VS. De stad heeft Griekse,
Chinese en Koreaanse wijken.

Het midden van de VS is dunbevolkt. Hier
zijn ook natuurparken: de Grand Canyon en
het Yellowstonepark.
Midden in de VS liggen de Great Plains. Daar
liggen in het oosten grote akkerbouwbedrijven.
De grond is erg vruchtbaar. In het zuidwesten
zijn prairies. Er is extensieve veeteelt.
Aan de oostkust, in Florida, ligt het ruimtevaartcentrum Cape Canaveral. Daar
worden de spaceshuttles gelanceerd.
In de bodem van de VS zit veel aardolie,
aardgas, steenkool en erts.

Los Angeles is een heel grote stad. Er wonen
15 miljoen mensen. Veel mensen spreken
Spaans. Vlak bij Los Angeles ligt de filmstad
Hollywood.
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3 Op de grens van arm en rijk
Mexico-Stad is de hoofdstad van Mexico. De
stad heeft grote problemen. De bijna 18 miljoen
inwoners moeten voedsel en schoon drinkwater hebben. Veel mensen wonen in een
sloppenwijk en er is veel afval en luchtvervuiling. Elke dag proberen honderden Mexicanen
de grens met de Verenigde Staten over te
steken.
In het noorden van Mexico staan veel Amerikaanse fabrieken. Dat levert werk op voor
Mexico. De bedrijven hoeven geen belasting
te betalen, ze hebben goedkope arbeiders en
de winst gaat naar de VS.
Spanje veroverde in de zestiende eeuw alle
landen van Midden-Amerika. Daarom spreekt
men daar Spaans. Midden-Amerika is warm
en vochtig. Daar zijn grasvlaktes en bossen.
Zuidelijker groeit tropisch regenwoud.
Het zuidelijkste land van Midden-Amerika is:
Panama. Dwars door het land loopt het
Panamakanaal.

In Midden-Amerika zijn veel kleine boerenbedrijfjes. De boer en zijn gezin hebben geen
machines. Bijna de hele oogst hebben ze zelf
nodig. Wat over blijft, verkoopt de boer op de
markt. Als de oogst mislukt, is er geen eten.
Veel arme boeren trekken naar de stad.
Er zijn ook grootgrondbezitters in MiddenAmerika. Zij verbouwen op een plantage
vaak één gewas, zoals koffie, cacao of bananen
voor de export. Veel tropisch regenwoud wordt
gekapt voor de aanleg van plantages.
Max Havelaarkoffie en Okébananen komen
van plantages waar arbeiders een beter loon
krijgen. En er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. Deze producten zijn in
de winkel iets duurder.
In Belize en Costa Rica maken ze natuurparken
van het regenwoud en doet men aan eco
toerisme. Dat is milieuvriendelijk toerisme en
het levert werk en geld op.
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