
naam	  en	  woonplaats lee,ijd
vragen	  over	  wetenschap

Ganesh	  Sanjay	  Hake,	  Anandwadi 9 Hoe	  wordt	  electriciteit	  geproduceerd?
Bhagyashri	  Madhukar	  Shewate,	  shirpur 10 Kan	  een	  mens	  zonder	  water	  leven?

Akash	  rohidas	  Virduwad,	  Tandulwadi 8 Van	  welk	  materiaal	  wordt	  papier	  gemaakt?
Gitanjali	  A;	  Awargand,	  Shirpur 11 Waarom	  is	  het	  in	  de	  winter	  koud?
Monika	  P.	  Bhale,	  anandwadi 11 Waarom	  is	  de	  lucht	  blauw?
Vishal	  A.	  Khodve,	  sategaon 12 Waarom	  is	  er	  sneeuw	  als	  het	  regent?
Pandurang	  M	  Shinde,	  Someshwar 10 Waarom	  kunnen	  we	  lucht	  niet	  zien?
Vishwanath	  s.	  Naldurge,	  RahaO 10 Waarom	  is	  het	  zeewater	  zo	  zout?

Mahesh	  G.	  Kawade,	  Dhangarwadi 13 Waarom	  geeR	  de	  maan	  niet	  te	  zoveel	  licht	  als	  de	  zon?
Asha	  M	  mogre,	  khoras 14 Hoe	  worden	  goed	  en	  brons	  gemaakt?
Satyashila	  m.	  Paul,	  Phala 14 Waarom	  hebben	  dieren	  voedsel	  nodig?
komal	  S.	  Ganar,	  pethpimpalgaon 13 Hoe	  valt	  de	  regen?
Prashant	  Waghmare,	  sirsam 12 Hoe	  wordt	  geluid	  gemaakt?
sunil	  Saheb,	  Nampalley,	  Pendu 13 Hoe	  wordt	  een	  baby	  geboren?
vijay	  Chavan,	  Girdharwadi 14 Waarom	  zijn	  groentes	  groen?
Rutuja	  Kalore,	  Konerwadi 10 Waarom	  gaan	  we	  iedere	  dag	  in	  bad?
Shradha	  pandhre,	  Chatori 14 Waarom	  groeien	  onze	  nagels?
ananta	  Londhe,	  Puyani 12 Waarom	  zweten	  mensen?

Navnath	  Londhe,	  puyani 12 Waarom	  hebben	  we	  haren	  op	  ons	  lichaam?

Mahesh	  sawandkar,	  Pharkanda 14 Waarom	  hebben	  treinen	  geen	  banden	  om	  de	  wielen?
Mahesh	  Gadamwad,	  Palam 13 Waar	  is	  de	  zonne-‐eclipse?
vishu	  pawar,	  Mausamabad 12 Waarom	  'danst'(golR)	  het	  zeewater?
Puja	  Nainwad,	  Digras 14 Hoe	  vliegen	  vliegtuigen?
Komal	  Mekewad,	  Kolwadi 13 Hoe	  werkt	  een	  mobiele	  telefoon?

vragen	  over	  Gendergelijkheid

Ayodhya	  P.	  Raut,	  Sategaon 13 Wat	  betekent	  "meisjes	  en	  jongens	  zijn	  gelijk"?

Dipali	  Paike,	  Chatori 14
Waarom	  is	  het	  "huishouden"	  de	  verantwoordelijkheid	  van	  
de	  vrouw?

Atul	  Kirde,	  Chatori 11
Waarom	  hebben	  vrouwen	  geen	  baardgroei,	  net	  als	  
mannen?

Shoeb	  pathan,	  sayala 10 Waarom	  mogen	  vrouwen	  geen	  auto	  rijden?

Vijay	  Mulgir,	  kerwadi 13 Waarom	  moeten	  vrouwen	  lang	  haar	  hebben?

santosh	  Karwar,	  Khoras 15
Waarom	  is	  er	  wel	  training	  voor	  Oenermeisjes,	  maar	  niet	  
voor	  Oenerjongens?

Chaya	  Dudhate,	  arkhed 13
Waarom	  krijgen	  jongens	  meer	  vrijheid	  dan	  meisjes	  in	  onze	  
samenleving?

Sandhya	  Karhale,	  parva 13 Waarom	  moeten	  de	  ouders	  van	  meisjes	  Dowry	  geven?

awanO	  Kachave,	  Kerwadi 12 Waarom	  mogen	  meisjes	  hun	  partner	  niet	  zelf	  kiezen?

Kalpana	  shewate,	  Wanwadi 10 Waarom	  moeten	  meisjes	  sieraden	  dragen?

vragen	  over	  gezonheid
Shamal	  shinde,	  pimpalgaon 12 Waarom	  zijn	  jongens	  sterker	  dan	  meisjes?
Amol	  deshmukh,	  Ghoda 13
Santosh	  Karawr,	  Khoras 14 Waarom	  moeten	  we	  gezond	  eten?

rekha	  lekhdage,	  Parva 13 Waarom	  komen	  er	  verschillende	  ziektes	  voor?
Vishal	  Kodave,	  Sadlapur 14 Hoe	  kunnen	  we	  zien?

Varsha	  Shinde,	  Bhalkudki 12
Waarom	  hebben	  sommige	  kinderen	  een	  geestelijke	  
aandoening?


