Stepping Stones 3 bk – Chapter 6: Who Cares?
Stone 22
Vragen wat iemand een tijd geleden
heeft gedaan en daarop reageren:
Did you visit your friend in hospital?
Yes, I did. I visited him last night.
Did Peter give any money?
No, he didn’t.
Did he collect a lot of money for charity?
Yes, he did. He collected more than 200
pounds.
Did she cry when she heard the news?
Yes, she did. She was very sad.
Did you see the documentary about Africa?
Yes, we did. It was awful.
Did they go to the concert last week?
No, they didn’t.

Heb jij je vriend bezocht in het ziekenhuis?
Ja. Ik heb hem gisteravond bezocht.
Heeft Peter geld gegeven?
Nee, dat heeft hij niet.
Heeft hij veel geld opgehaald voor het goede
doel?
Ja. Hij heeft meer dan 200 pond
opgehaald.
Huilde ze toen ze het nieuws hoorde?
Ja. Ze was erg verdrietig.
Heb je/Hebben jullie de documentaire over
Afrika gezien?
Ja. Het was vreselijk.
Zijn zij naar het concert geweest vorige
week?
Nee, dat zijn ze niet.

Stone 20
Ergens positief over zijn:
It is brilliant!
It was really exciting!
It is fantastic!
It was cool!
It is the best!
It was great!
I think it’s worth the money.
I loved every minute of it.
There’s nothing quite like it.
I think it was worth going there.
Ergens negatief over zijn:
It was rubbish!
It is so boring!
It was no good at all!
It is a waste of money
It was a waste of time
It is awful.
I don’t think it was worth the money.
I hated every minute of it.
Bullfights are disgusting.
I think it’s terrible.

Het is briljant!
Het was echt opwindend!
Het is fantastisch!
Het was cool!
Het is het allerbeste!
Het was geweldig!
Ik denk dat het het geld waard was.
Ik vond elke minuut ervan leuk.
Er is niets was er helemaal op lijkt.
Ik denk dat het de moeite waard was om er
heen te gaan.
Het was waardeloos!
Het is zo saai!
Het was helemaal niks!
Het is geldverspilling.
Het was tijdverspilling.
Het is afschuwelijk.
Ik vind niet dat het het geld waard was.
Ik haatte elke minuut ervan.
Stierengevechten zijn walgelijk.
Ik vind het vreselijk
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Stone 24
Zeggen dat je je schaamt:
I’m ashamed of what I did to him.
I feel stupid about sending that nasty
message.
I felt so ashamed when I saw Dad reading
my emails.

Ik schaam me voor wat ik hem heb
aangedaan.
Ik voel me stom over het sturen van dat nare
bericht.
Ik schaamde me zo toen ik mijn vader mijn
e-mails zag lezen.

Stone 25
Laten merken dat je ergens ontevreden
over bent:
I can’t find my mobile phone anywhere.
We have looked everywhere but we can’t find
our bikes.
I don’t have enough money to buy food.
Nobody ever listens to me.
We’re bored. There’s nothing to do around
here.

Ik kan mijn mobiele telefoon nergens vinden.
We hebben overal gezocht, maar we kunnen
onze fiets nergens vinden.
Ik heb niet genoeg geld om eten te kopen.
Niemand luistert ooit naar me.
We vervelen ons. Er is hier in de buurt niets
te doen.

Stone 26
Vragen hoe lang iets duurt en daarop
reageren:
How long has he been away from home?
He has been away from home since
Sunday
For how long has she been a teacher?
She has been a teacher for 12 years.
Since when have you lived in Belgium?
I have lived there for three years now.
Since when have they been together?
They have been together since 2001.

Hoelang is hij al van huis weg?
Hij is al van huis weg sinds zondag.
Hoelang is zij al lerares?
Zij is al 12 jaar lerares.
Sinds wanneer woon jij in België?
Ik woon daar nu al drie jaar.
Sinds wanneer zijn zij samen?
Zij zijn sinds 2001 bij elkaar.
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