Het Genootschap van Gelijkheid
Test 1 - Zeven zonden
Lees de tekst zo snel mogelijk en maak bij elk zevende woord de goede keuze.
Klik op het goede woord. Doe dit snel en maak zo weinig mogelijk fouten. Gaat
het niet snel genoeg, dan zal Kinnaro toeslaan. Doe je het goed, dan krijg je je
beloning!
Het Genootschap van Gelijkheid heeft als (van / doel / werken) om kinderen die
door omstandigheden dakloos (zijn / in / ondanks) te helpen. Dit doet zij door
(helpen / de / tafel) kinderen in de stad onderdak en (spontaan / eten / van) te
geven. Daarnaast zorgt zij ervoor (onder / dat / saai) de kinderen weer lessen
kunnen volgen.
(Soms / Dit / Een) alles is niet zo gemakkelijk, want (drie / er / groen) zijn
mensen in de stad die (gratis / deze / onder) kinderen niet in hun buurt willen
(hebben / zoenen / daar). Zo heeft het Genootschap ooit een (achter /
leegstaande / twee) school gekocht. Deze school wilden ze (groeien / op /
verbouwen) zodat de kinderen er in konden (bed / hangen / wonen). Helaas
hebben enkele buurtbewoners hier een (stokje / groente / soms) voor
gestoken. Toen zij in de (oren / op / gaten) kregen dat het Genootschap de
school (directeur / wilde / ofschoon) kopen om daar kinderen te laten (wonen /
zadelen / toch), zijn zij met een groep naar (buurt / achter / de) gemeente
gegaan en zij hebben daar (zijn / intens / voorgesteld) om het gebouw af te
breken, (zodat / bedreven / gele) er appartementen gebouwd konden worden.
De (fietsenstalling / gemeenteraad / goed) was het snel eens met de
(buurtbewoners / geachte / naast). Op deze manier kon de gemeente (immers
/ zout / ontzettend) meer geld krijgen voor de oude (man / school / toen).
Zo werd het Genootschap nog een (zwierig / saai / paar) keer tegengewerkt.
Een leraar die de (van / tong / kinderen) les zou gaan geven, kon geen (ruimte /
over / geven) vinden waar hij de kinderen les (plan / tussen / kon) geven en de
keuken waar het (scharrel / in / eten) voor de kinderen bereid werd, brandde
(in / toen / mede) een nacht tot aan de grond (toe / affiche / toets) af.
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Totdat er plotseling rare dingen (grote / gebeurden / verveelden) waardoor het
Genootschap het wel lukte (tegen / doen / om) de kinderen een dak boven hun
(hoofd / gooit / samen) te geven. Weer had zij een (slang / winter / gebouw) op
het oog. De buurt was (tegen / simpel / haar) en trok met spandoeken naar het
(tennis / gemeentehuis / praten). De hele gemeenteraad leek tegen het (geen /
plan / bed) te zijn, maar op onverklaarbare wijze (stemden / gedaan / met) alle
raadsleden vóór de verkoop. Het (onderzetter / leek / met) of ze werden
gehypnotiseerd. Tijdens de (samen / ontdekken / vergadering) zei een grote
meerderheid dat het (geen / zetten / sinds) goed idee was om de dakloze
(somber / kinderen / graag) in de wijk op te vangen, (maar / zijn / af) toen er
gestemd moest worden, stemden (twintig / ook / ze) allemaal voor. Na afloop
van de (water / vergadering / beginnen) konden zij zich niet meer herinneren
(geweldig / moeten / dat) ze voor het stemmen tégen het (plan / gapen / wit)
waren.
Een maand of vier later (wip / misschien / had) het Genootschap de gemeente
gevraagd om (een / gaan / zelfs) flinke subsidie te krijgen voor het (bewegen /
bouwen / genoeg) van een keuken. Weer waren alle (tegen / leden / ballet) van
de gemeenteraad tegen, maar stemden (ze / winkels / blijf) uiteindelijk voor,
waardoor het Genootschap een (blink / flink / gang) geldbedrag kreeg waarmee
de keuken gebouwd (meestal / ziek / kon) worden.
Nadat het schoolbestuur een week (later / geweest / mede) besloot om alle
dakloze kinderen, die (gaaf / inmiddels / weten) niet meer dakloos waren, toch
toe (te / beleefd / hun) laten, werd er een zeer groot (onderzoek /ook / heb)
gestart. Hoe kon het dat iedere (taai / liefdevolle / beslissing) in het voordeel
van het Genootschap (drop / lachen / uitviel), terwijl eigenlijk iedereen tegen
was? Het (wonder / Genootschap / zeer) zelf was ondertussen niet voor
commentaar (te / op / is) bereiken.
Ook was het volstrekt onduidelijk (waarom / ze / wie) de leden waren van dit
Genootschap.
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