Stepping Stones 3 kgt – Chapter 6: Who Cares?
Stone 20
Vragen stellen over producten en hierop

reageren:

Is this make-up animal friendly?

Is deze make-up diervriendelijk?

Of course, it is.

Natuurlijk.

No, it certainly isn’t.

Nee, dat is het zeker niet.

Is this cuddly toy safe for babies?

Is dit knuffelbeest veilig voor baby’s?

Are these T-shirts made of cotton?

Zijn deze T-shirts gemaakt van katoen?

Are these Fair Trade products expensive?

Zijn deze Fair Trade produkten duur?

Do you have any free samples of this lotion?

Heeft u gratis monsters van deze lotion?

Yes, they are.

No, they aren’t.

Ja, dat zijn ze.

Nee, dat zijn ze niet.

Yes, we do.

Ja, die hebben we.

No, we don’t.

Nee, dat doen we niet.

Yes, it does.

Ja, dat doet het.

No, it doesn’t.

Nee, dat doet het niet.

Yes, they have.

Ja, dat hebben ze.

Do you use paper bags?
Does this tea taste of cinnamon?
Does this perfume smell nice?
Have they used natural ingredients?

Gebruikt u papieren zakken?
Smaakt deze thee naar kaneel?

Ruikt deze parfum lekker?
Hebben zij natuurlijke ingrediënten gebruikt?

Have they tested that make-up on animals?

Hebben zij die make-up op dieren getest?

Can I return this CD?
Yes, you can.
Can I try some aftershave?
No, you can’t.

Mag ik deze cd terug brengen?
Ja, dat mag.
Mag ik wat aftreshave proberen?
Nee, dat mag niet.

No, they haven’t.

Nee, dst hebben ze niet.

Stone 21
Zeggen dat je ergens in geïnteresseerd
bent:
I’d like to find out more about waste.
I’d like to know more about shelters for
runaways.
I’d like to learn more about Oxfam.
I’d like to get some information about guide
dogs.
Please tell me more about waste.
I’m interested in shelters for runaways.
Supporting a guide dog puppy sounds
interesting.
Being a referee sounds cool.
Zeggen dat iets je niets kan schelen:
I don’t care about the environment.
I am not interested in the future.

Ik zou graag meer te weten willen komen
over afval.
Ik zou graag meer willen weten over
opvanghuizen voor weglopers.
Ik zou graag meer te weten willen komen
over Oxfam.
Ik zou graag wat informatie willen hebben
over blindegeleidehonden.
Vertel me alsjeblieft meer over afval.
Ik ben geïnteresseerd in opvanghuizen voor
weglopers.
Een jonge blindegeleidehond steunen klinkt
interessant.
Scheidsrechter zijn klinkt gaaf.
Het milieu kan me niets schelen.
Ik ben niet geïnteresseerd in de toekomst.
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I don’t care about my homework.
I am not interested in the money.

Mijn huiswerk kan me niets schelen.
Ik ben niet geïnteresseerd in geld.

Collecting money for charity doesn’t interest
me.
Playing the violin sounds boring.
I couldn’t care less.

Collecteren voor een goed doel interesseert
me niet.
Viool spelen klinkt saai.
Het kan me helemaal niets schelen.

Stone 22
Interesse in iemand tonen:
You look cheerful.
You sound excited.
You look thrilled.
You sound sad.
You look upset.
You sound worried.
What’s wrong?
Is anything the matter?
What’s up?
Vertellen wat er aan de hand is:
I’ve just become an aunt.
I’ve just passed my exams.
I’ve just had a terrible row with my parents.
I am in love.
I am worried about school.
I received some wonderful news yesterday.
I ran away from home last night.
Met iemand meeleven:
I’m sorry to hear that.
I’m glad to hear that.
That’s awfull!
That’s wonderfull!
That’s great!
Oh no! How dreadful!
I feel sorry for you.
Don’t worry.

Je ziet er vrolijk uit.
Je klinkt opgewonden.
Je ziet er erg blij uit.
Je klinkt verdrietig.
Je ziet er overstuur uit.
Je klinkt bezorgd.
Wat is er mis?
Is er iets aan de hand?
Wat is er?
Ik ben zojuist tante geworden.
Ik ben zojuist voor mijn examens geslaagd.
Ik heb net een verschrikkelijke ruzie met mijn
ouders gehad.
Ik ben verliefd.
Ik maak me zorgen over school.
Ik heb gisteren prachtig nieuws gehad.
Ik ben gisteravond van huis weggelopen.
Het spijt me dat te horen.
Ik ben blij dat te horen.
Dat is vreselijk!
Dat is geweldig!
Dat is geweldig!
Oh nee! Wat afschuwelijk.
Ik heb medelijden met je.
Maak je geen zorgen.
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