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DE HOOFDPERSONEN
A.

Uit welke landen komen Josef, Isabel en Mahmoud? In welke jaren spelen hun
verhalen zich af ?

				
		Josef			

Isabel		
		Mahmoud		

B.

Land			

Jaar				

Duitsland			1939
Cuba				1994
Syrië				2015

Kies een van de drie hoofdpersonen uit. Waarom vlucht hij/zij? Probeer het uit te
leggen in je eigen woorden.

Kern van de antwoorden: Josef vlucht voor de nazi's, die het gezin dwingen het land
binnen veertien dagen te verlaten. Isabels vader is betrokken bij een demonstratie en
hij wordt bijna gearresteerd. Ze moeten vluchten omdat haar vader anders voorgoed
wordt opgesloten. Mahmoud vlucht voor de oorlog in Syrië. Als hun huis wordt
gebombardeerd, neemt zijn moeder definitief de beslissing om het land te verlaten.
C.

Stel dat je zelf zou moeten vluchten. Naar welk land zou je dan gaan? Waarom?

Eigen inbreng leerling.

Een lange weg
Maak tweetallen. Kies dan weer een hoofdpersoon uit. Je krijgt van je juf of meester een
landkaart. Teken hierop de vluchtroute van jouw hoofdpersoon.

Josef: Berlijn (DE) > Hamburg (DE) > Havana (Cuba) > Miami (VS) > Antwerpen (BE) >
Rotterdam (NL) > Boulogne (FR) > Le Mans (FR) > Vornay (FR)
Isabel: Havana (Cuba) > Bahama’s > Miami (VS)
Mahmoud: Aleppo (SYR) > Kilis (TUR) > Izmir (TUR) > Lesbos (GR) > Athene (GR) >
Gevgelija (MK) > Belgrado (SRB) > Horgos (HUN) > Gyor (HUN) > Wenen (AUT) >
München (DE) > Berlijn (DE)
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WAT WEET JE AL?
A.

Vluchtelingen worden ook wel asielzoekers genoemd. Zoek op wat ‘asiel’ betekent.

Asiel betekent ‘toevluchtsoord’, of een ‘verlof tot verblijf van een vreemdeling’, dus
toestemming om ergens te verblijven. Een opvangcentrum voor dieren heet ook een
asiel, maar die betekenis is hier niet van toepassing.
B.

Wat is het verschil tussen een asielzoeker en een vluchteling?

Een asielzoeker is iemand die om bescherming van een ander land vraagt. Dat heet
‘asiel aanvragen’. Als het land vindt dat hij/zij terecht asiel aanvraagt (bijvoorbeeld
omdat hij/zij in zijn thuisland gevaar loopt vanwege zijn huidskleur, godsdienst of
politieke opvattingen), wordt de asielzoeker erkend als vluchteling. Je bent dus eerst
asielzoeker, en wordt vluchteling als het land waar je naartoe bent gevlucht vindt dat
je goede redenen hebt om te vluchten uit het thuisland.
C.

Je kunt op www.coa.nl ook een virtuele rondleiding door een vluchtelingencentrum
volgen. Bekijk het filmpje. Wat vind je ervan?

Eigen inbreng leerling.
D.

Wat zouden we kunnen doen om vluchtelingen zich hier in Nederland thuis te laten
voelen?

Ze helpen met nieuwe dingen, ze een keer thuis uitnodigen, oefenen met Nederlands.
Verdiepen in hun cultuur en daarnaar vragen. Ook eigen inbreng leerlingen.
E.

Wat zouden vluchtelingen zelf kunnen doen om zich hier thuis te voelen?

Nederlands leren, Nederlandse vrienden maken, maar hun eigen land niet vergeten:
eten maken van thuis of mensen uit hetzelfde land opzoeken. Ook eigen inbreng
leerlingen.

Een FIJN en veilig thuis
Denk aan de verhalen van Josef, Isabel en Mahmoud. Zij hebben redenen om hun land te
verlaten. Die redenen noem je 'duwende krachten'. Geef drie voorbeelden.

Voorbeelden van goede antwoorden: oorlog, honger, droogte, overstromingen,
werkloosheid, geen familie meer, geen vrijheid van meningsuiting.
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Er zijn ook redenen waarom je juist ergens zou willen blijven. Dat noem je 'trekkende
krachten'. Denk eens aan hoe jij leeft. Noem nu drie voorbeelden van een trekkende
kracht.

Voorbeelden van goede antwoorden: vrede, veiligheid, vrijheid van meningsuiting,
godsdienst, dat je mag zijn wie je bent (bijvoorbeeld homoseksueel), veel
werkgelegenheid, goed onderwijs.
Zoek een krant en schrijf drie landen op waar op dit moment meer duwende dan
trekkende krachten zijn.

Voorbeelden van goede antwoorden: Nigeria, Rusland, Noord-Korea, Pakistan, Congo,
Sudan, Somalië, Afghanistan, Irak, Syrië.

CIJFERS
A.

Zoek op internet naar cijfers over vluchtelingen. (De site van Vluchtelingenwerk is
bijvoorbeeld handig.) Hoeveel mensen zijn er in de wereld op de vlucht?

		
65,6 miljoen
B.

Hoeveel vluchtelingen hebben wij in Nederland opgevangen?

31.642
C.

Welk land vangt de meeste vluchtelingen op? Hoeveel zijn dat er?

Duitsland: 662.680 asielaanvragen

Zelf doen
Overleg met een klasgenoot. Wat zou je zelf kunnen doen om vluchtelingen te helpen?

KLASSENGESPREK
Verhalen als die van Josef, Isabel en Mahmoud heb je vast vaker gehoord. Wat weet je al
over vluchtelingen? Of over oorlog? Hebben je ouders het er weleens over of zie je
weleens iets op televisie? Wat vind je hiervan?
Let op: luister goed naar elkaar en lach niet om wat andere leerlingen zeggen.
Iedereen heeft recht op een eigen mening.
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