
maden 
  
Ze zeggen weleens, dat alle jonge beestjes schattig zijn. Nou......mooi 
niet!!!! 
Maden zijn ook jonkies. Het zijn de baby’s van vliegen. 
Een paar uur nadat de vlieg haar eitjes heeft gelegd in rottend fruit of 
verrot vlees of poep, kruipen de piepkleine maden al naar buiten. 
Meteen beginnen de maden te eten van het verrotte voedsel of de poep.  
Binnen een week zijn de pasgeboren maden veranderd in irritante 
vliegen. 
Vroeger vonden we maden maar raadselachtige beestjes. Niemand wist 
precies waar de wormpjes vandaan kwamen.  
Nu weten we, dat vliegen aangetrokken worden door de geur van 
rottend afval (vlees, fruit, groente, poep). In het rottend afval leggen ze 
hun eitjes.  
Dokters ontdekten in de 1e Wereldoorlog (1914-1918), dat maden af en 
toe voor wonderen zorgen. De vliegen legden hun eitjes in de ontstoken 
wond van een soldaat. De maden gingen eten van al de viezigheid in de 
wond. Zo zorgden de maden er voor, dat er geen infectie kwam in de 
wond van de soldaat. 
Ook tegenwoordig worden maden gebruikt om wonden te genezen als 
moderne medicijnen niet meer helpen.  
In Azië en Afrika staan maden op het menu van de inwoners. Levend of 
knapperig gebakken . De beestjes schijnen heerlijk te smaken en zijn 
nog gezond ook.  
 
1 maden zijn  

o    de baby’s van een vlieg  
o    eitjes-etende dieren  
o    een soort vlieg  

  
2 hoelang duurt het voordat de maden uit het ei komen?  

o    ongeveer 2 dagen  
o    ongeveer 2 uur  
o    ongeveer 2 weken  

 
3 wat eten maden het liefst?  

o    fruit dat rijp is  
o    fruit dat verrot is  
o    fruit dat nog niet rijp is  

 



4 de verandering van made naar vlieg duurt 
o    meer dan 1 week  
o    minder dan 1 dag  
o    meer dan 1 dag  
o    minder dan 1 week  

 
5 vliegen zijn "irritant", dat betekent 

o    je vindt ze lief  
o    je bent er bang voor  
o    je vindt ze vervelend  

 
6 maden doen goed werk, want 

o    ze helpen rottend afval te vernietigen  
o    ze helpen met recyclen  
o    ze helpen al het afval te vernietigen  

 
7 vooral in Azië en Afrika worden maden ook 

o    gekweekt  
o    gegeten  
o    doodgeschoten  
o    verzameld  

 
8 vliegen leggen hun eitjes graag 

o    in rottend afval  
o    in de huid van gezonde dieren  
o    in vers afval  

 
9 hoe weten vliegen, waar rottend afval ligt ?  

o    dat proeven ze  
o    dat zien ze met hun scherpe ogen  
o    door de geur  

 
10 "infectie" betekent 

o de wond geneest  
o de wond gaat zweren  
o de wond blijft open  

 


