Stepping Stones 2 kgt – Chapter 4: Bless You!
Stone 15
Vragen wat er aan de hand is en
reageren op zo’n vraag:
What's wrong with you?
I've got a terrible toothache.
What's wrong with him?
He's got a sore throat.
What's wrong with her?
She's got a terrible pain in the neck.
They've got a cold.
What's wrong with them?
They've got the flu.
What's the matter?
She's ill.
I'm not feeling very well.
They're seasick.
Are you all right?
No, my back aches.
No, my leg hurts.
I'm not well.

Wat is er mis met je?
Ik heb vreselijke kiespijn.
Wat is er mis met hem?
Hij heeft een zere keel.
Wat is er mis met haar?
Ze heeft vreselijke pijn in de nek.
Ze zijn verkouden.
Wat is er mis met hen?
Ze hebben de griep.
Wat is er aan de hand?
Ze is ziek.
Ik voel me niet zo goed.
Ze zijn zeeziek.
Is alles goed met je?
Nee, mijn rug doet zeer.
Nee, mijn been doet pijn.
Het gaat niet goed met me.

Stone 16
Vragen hoe het met iemand is en
reageren op zo’n vraag:
How are you?
I'm fine, thanks.
How are you doing?
I'm all right.
How are you feeling?
I feel great.
I feel terrible.
So so.
Not so good, I'm afraid.
How is your grandmother?
She's in hospital.
She's much better, thank you.

Hoe gaat het?
Het gaat goed met me, dank je.
Hoe gaat het met je?
Ik ben in orde.
Hoe voel je je?
Ik voel me geweldig.
Ik voel me vreselijk.
Matig.
Niet zo goed, ben ik bang.
Hoe gaat het met je oma?
Ze ligt in het ziekenhuis.
Ze voelt zich veel beter, dank je.

Stone 17
Iemand advies geven:
Why don't you try a healthy diet?
Why don't you take an aspirin?
If I were you I'd stop smoking.
If I were you I'd go and see a doctor.
If I were you I wouldn't smoke so much.
If I were you I wouldn't eat fast food so
often.
You should go jogging a bit more.

Waarom probeer je geen gezond dieet?
Waarom neem je geen aspirientje?
Als ik jou was zou ik stoppen met roken.
Als ik jou was zou ik naar een dokter gaan.
Als ik jou was zou ik niet zoveel roken.
Als ik jou was zou ik niet zo vaak fast food
eten.
Je zou wat meer moeten gaan joggen.

1

You should take care of your skin.
Why don't you go and see a doctor?
If I were you I'd take an aspirin.
Why don't you take care of your skin?
Why don't you stop smoking?
If I were you I'd try a healthy diet.
You should stop smoking.
You should take an aspirin.

Je moet je huid verzorgen.
Waarom ga je niet naar een dokter?
Als ik jou was zou ik een aspirine nemen.
Waarom verzorg je je huid niet?
Waarom stop je niet met roken?
Als ik jou was zou ik een gezond dieet
proberen.
Je zou moeten stoppen met roken.
Je zou een aspirine moeten nemen.

Stone 18
Iemand geruststellen
It's not the end of the world!
It's all right.
Don't take it so hard!
Don't worry.
You'll be fine.
Never mind.
You'll get over it.

Het is niet het einde van de wereld!
Het is in orde.
Trek het je niet zo aan!
Maak je geen zorgen.
Je zal het goed doen.
Het maakt niet uit.
Je komt er wel overheen.
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