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BIDIRECCIONALIDAD  

Ejercicio 2 

 

Realizar la traducción a vista del texto siguiente, en el que hay partes en neerlandés y partes 

en español. 

 

 Sociale media hebben een invloed op het 

zelfbeeld van jongeren.  

Recientes investigaciones han demostrado 

que las chicas, en particular, están 

influenciadas por lo que ven en Instagram, 

Facebook, TikTok, etc. 

 

 Het wordt voor hen steeds moeilijker om te 

voldoen aan het schoonheidsideaal. Ze 

moeten sproetjes hebben, een 

zandloperfiguur, lange wimpers, kleren die 

voldoen aan de nieuwste trends, enzovoort. 

Muchas personas desconocen la diferencia 

entre un migrante, un solicitante de asilo y 

un refugiado. Esto es causa de 

malentendidos y confusión. 

 

 Laten we het mysterie eens ontrafelen. Een 

migrant is een persoon die zijn of haar land 

verlaat, uit economische of familiale 

redenen.  

Entonces, ¿qué es un refugiado? Pues, un 

refugiado es alguien que huye de la 

violencia o de la persecución en su país de 

origen. 

 

 Wanneer een vluchteling bescherming 

aanvraagt om zo officieel in een land te 

kunnen verblijven, wordt hij een 

asielzoeker.  
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Las cifras de violencia sexual son 

alarmantes. Dos de cada cinco mujeres han 

sufrido violencia sexual física en algún 

momento. 

 

 Maar liefst één op de zes vrouwen zou ooit 

al eens verkracht zijn. Het is hoog tijd dat 

we aan de alarmbel trekken. 

La salud mental es un tema que está cada 

vez más de actualidad. Es importante que 

los niños aprendan a expresar sus emociones 

desde una edad temprana.  

 

 Op die manier kunnen we vermijden dat 

kinderen op volwassen leeftijd lijden aan 

depressies, burn-outs of slaapstoornissen. 

Los Estados Unidos podrían haber llegado a 

un punto de inflexión en la cuestión del 

cambio climático. El Senado ha aprobado 

una serie de medidas sin precedentes. 

 

 De VS zou nu een reële kans maken om de 

mondiale klimaatdoelstellingen te behalen. 

Aan de hand van investeringen wil het land 

de uitstoot van broeikasgassen terugdringen 

in de industrie, de overheid en bij 

huishoudens.   

Una buena noticia: el español medio 

desperdiciará mucha menos comida en 

comparación con el año pasado.  

 

 Uit onderzoek blijkt dat de Spanjaarden hun 

gewoonten hebben veranderd na de 

pandemie. 

Por ejemplo, comerían fuera de casa más a 

menudo. Esto reduce significativamente el 

desperdicio de alimentos. 
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 In Gent vond er een betoging plaats tegen 

abortus. Die werd op poten gezet door 

aanhangers van een christelijke 

jongerenorganisatie.  

Los manifestantes gritaron que el aborto es 

un pecado. Como reacción, surgió una 

contramanifestación espontánea. En las 

carteles de los manifestantes a favor del 

aborto se podía leer que las mujeres tienen 

derecho a la autodeterminación. 

 

 De burgemeester van Gent is het helemaal 

niet eens met de tegenstanders van abortus. 

In België geldt er echter vrijheid van 

meningsuiting.  

Por tanto, no se pueden prohibir las 

manifestaciones contra el aborto. Sin 

embargo, la policía hizo hincapié en que no 

se pueden difundir mensajes de odio. 

 

 In België is abortus sinds 1990 toegestaan 

tot week 12 van de zwangerschap, ongeacht 

de reden.  
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Solución 

Las redes sociales tienen un impacto en la 

autoimagen de los jóvenes. 

Sociale media hebben een invloed op het 

zelfbeeld van jongeren.  

Recientes investigaciones han demostrado 

que las chicas, en particular, están 

influenciadas por lo que ven en Instagram, 

Facebook, TikTok, etc. 

Uit recent onderzoek is gebleken dat 

vooral meisjes worden beïnvloed door wat 

ze zien op Instagram, Facebook, TikTok, 

enz. 

Cada vez les resulta más difícil cumplir 

con el ideal de belleza. Tienen que tener 

pecas, un figurín, pestañas largas, ropa a 

la última, etc. 

Het wordt voor hen steeds moeilijker om te 

voldoen aan het schoonheidsideaal. Ze 

moeten sproetjes hebben, een 

zandloperfiguur, lange wimpers, kleren die 

voldoen aan de nieuwste trends, enzovoort.  

Muchas personas desconocen la diferencia 

entre un migrante, un solicitante de asilo y 

un refugiado. Esto es causa de 

malentendidos y confusión. 

Veel mensen weten niet wat het verschil is 

tussen een migrant, een asielzoeker en een 

vluchteling. Daardoor ontstaan veel 

misverstanden en verwarring. 

Descifremos el misterio. Un emigrante es 

una persona que abandona su país por 

motivos económicos o familiares. 

Laten we het mysterie eens ontrafelen. Een 

migrant is een persoon die zijn of haar land 

verlaat, uit economische of familiale 

redenen.  

Entonces, ¿qué es un refugiado? Pues, un 

refugiado es alguien que huye de la 

violencia o la persecución en su país de 

origen. 

Wat is een vluchteling dan? Wel, een 

vluchteling is iemand die op de vlucht is 

voor geweld of vervolging in zijn 

thuisland. 

Cuando un refugiado solicita protección 

para permanecer oficialmente en un país, 

se convierte en solicitante de asilo. 

Wanneer een vluchteling bescherming 

aanvraagt om zo officieel in een land te 

kunnen verblijven, wordt hij een 

asielzoeker.  
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Las cifras de violencia sexual son 

alarmantes. Dos de cada cinco mujeres han 

sufrido violencia sexual física en algún 

momento. 

De cijfers over seksueel geweld zijn 

alarmerend hoog. Twee op de vijf 

vrouwen hebben ooit te maken gehad met 

fysiek seksueel geweld. 

Hasta una de cada seis mujeres habría 

sido violada. Ya es hora de que 

disparemos las alarmas.  

Maar liefst één op de zes vrouwen zou ooit 

al eens verkracht zijn. Het is hoog tijd dat 

we aan de alarmbel trekken. 

La salud mental es un tema que está cada 

vez más de actualidad. Es importante que 

los niños aprendan a expresar sus emociones 

desde una edad temprana.  

Mentale gezondheid is een onderwerp dat 

steeds actueler wordt. Het is belangrijk 

dat kinderen van jongs af aan leren hun 

emoties te uiten. 

De este modo, podemos evitar que los 

niños sufran depresión, agotamiento 

laboral o trastornos del sueño en la edad 

adulta. 

Op die manier kunnen we vermijden dat 

kinderen op volwassen leeftijd lijden aan 

depressies, burn-outs of slaapstoornissen. 

Los Estados Unidos podrían haber llegado a 

un punto de inflexión en la cuestión del 

cambio climático. El Senado ha aprobado 

una serie de medidas sin precedentes. 

De VS zou een keerpunt kunnen bereikt 

hebben in de klimaatkwestie. De Senaat 

heeft er een ongezien pakket 

klimaatmaatregelen goedgekeurd. 

Los EEUU tendrían ahora una verdadera 

oportunidad de alcanzar los objetivos 

climáticos globales. A través de 

inversiones, el país aspira a reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

en la industria, la Administración y los 

hogares.   

De VS zou nu een reële kans maken om de 

mondiale klimaatdoelstellingen te behalen. 

Aan de hand van investeringen wil het land 

de uitstoot van broeikasgassen terugdringen 

in de industrie, de overheid en bij 

huishoudens.   

Una buena noticia: el español medio 

desperdicia mucha menos comida en 

comparación con el año pasado. 

Goed nieuws: de gemiddelde Spanjaard 

verspilt veel minder voedsel in 

vergelijking met vorig jaar. 

Una investigación revela que los españoles 

han cambiado sus hábitos después de la 

pandemia. 

Uit onderzoek blijkt dat de Spanjaarden hun 

gewoonten hebben veranderd na de 

pandemie. 

Por ejemplo, comerían fuera más a menudo. 

Esto reduce significativamente el 

desperdicio de alimentos. 

Ze zouden bijvoorbeeld vaker uit eten 

gaan. Dit vermindert de 

voedselverspilling aanzienlijk. 
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En Gante tuvo lugar una manifestación 

contra el aborto. Fue organizada por los 

miembros de una organización juvenil 

cristiana. 

In Gent vond er een betoging plaats tegen 

abortus. Die werd op poten gezet door 

aanhangers van een christelijke 

jongerenorganisatie. 

Los manifestantes gritaron que el aborto es 

un pecado. Como reacción, surgió una 

contramanifestación espontánea. En las 

carteles de los manifestantes a favor del 

aborto se podía leer que las mujeres tienen 

derecho a la autodeterminación. 

De betogers riepen uit dat abortus een 

zonde is. Als reactie ontstond er een 

spontane tegenbetoging. Op de borden 

van de betogers die voor abortus zijn 

stond te lezen dat vrouwen 

zelfbeschikkingsrecht zouden moeten 

hebben. 

El alcalde de Gante no está en absoluto de 

acuerdo con los detractores del aborto. 

Sin embargo, en Bélgica reina la libertad 

de expresión. 

De burgemeester van Gent is het helemaal 

niet eens met de tegenstanders van abortus. 

In België geldt er echter vrijheid van 

meningsuiting. 

Por tanto, no se pueden prohibir las 

manifestaciones contra el aborto. Sin 

embargo, la policía hizo hincapié en que no 

se pueden difundir mensajes de odio. 

Betogingen tegen abortus kunnen dus niet 

verboden worden. De politie 

onderstreepte wel dat er geen 

haatdragende boodschappen verspreid 

mogen worden. 

En Bélgica, desde 1990, el aborto está 

permitido hasta la semana 12 del 

embarazo, sea cual sea la razón. 

In België is abortus sinds 1990 toegestaan 

tot week 12 van de zwangerschap, ongeacht 

de reden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            


