
VRAAG 1 Waarom gaat de familie van Stacy op zoek naar een andere 
plek om te leven?                  
  Milieu - mensenrechten – oorlog en geweld  - werk - liefde 
  
Stacy heeft haar thuis verlaten, omdat haar mama vindt dat er hier 
betere scholen zijn.  
Maar om welke andere reden is ze nog naar België verhuisd?    
                                                                                          
 Haar mama  was verliefd op een Belg. 
 Haar oma had een ziekte die de dokters in de Dominicaanse 

Republiek niet konden genezen. 
  Ze wilde bij haar familie wonen. 

VRA AG 1:  
Waarom gaat de familie van Jona op zoek naar een andere plek om 
te leven? (omcirkel) 
Milieu - mensenrechten – oorlog en geweld  - werk – liefde 

 
 
VRAAG 2: Mensen uit de Europese unie mogen vrij wonen en 

werken binnen de landen van de Europese Unie.  Jona komt uit Albanië. Hij mag 
waarschijnlijk niet blijven. Als hij dit toch doet, heeft hij geen verblijfsvergunning 
en ook geen Belgische identiteitskaart. Zonder deze “papieren“ mag je eigenlijk 
niet in België zijn en kan je moeilijk werken/een huis huren… De mensen die in 
België zijn zonder papieren worden ook wel ‘sans-papiers’   genoemd. 
 
Hoeveel mensen “zonder papieren” zijn er ongeveer in Vlaanderen en Brussel 
samen?  
 
tien duizend (10 000)     -    honderd duizend (100 000)     1 miljoen (1 000 000) 

VRAAG 1: Waarom gaat de familie van Winta op zoek naar 
een andere plek om te leven?  

 
              Milieu - mensenrechten – oorlog en geweld  - werk - liefde 
 
VRAAG 2: Winta woonde vroeger in Eritrea. Waarom heeft ze haar 
thuis verlaten? 
 
 Haar nonkel kon in Eritrea geen werk vinden als wielrenner. Hij 

hoopt dat hij dat in Libië wel kan. 
 Haar familie had niet genoeg geld om eten te kopen. Ze besloten 

om naar Nederland te gaan, in de hoop daar meer geld te 
verdienen. 

 Haar nonkel had artikels geschreven over hoe zwaar het leven in 
Eritrea is. De regering (ministers) was heel boos op hem en zijn 
familie.  

VRAAG 1: Waarom gaat Sumon op zoek naar een andere plek om te leven? 
     Milieu - mensenrechten – oorlog en geweld  - werk- liefde.  
  
VRAAG 2: Waarom kan hij niet meer goed leven in zijn dorp. 
 
  Omwille van droogte kunnen zijn dieren niet meer eten.  
 Doordat de zee stijgt, worden de straten makkelijk overspoeld met zout zeewater. 

Daarom konden ze geen groenten meer telen.  
  Een orkaan vernietigde hun huis.  
  

 Sumon is een klimaatvluchteling.  In Bangladesh zijn er veel ‘klimaatvluchtelingen’ die 
hun huis moeten verlaten omwille van overstromingen, orkanen of erosie. Rond het 
jaar 2050 zullen over de hele wereld misschien 300 miljoen mensen moeten verhuizen 
door klimaatproblemen. Maar als we samen beter voor het milieu zorgen, komt het 
hopelijk niet zo ver! 

VRAAG 1: Waarom gaat de familie van Sabha op zoek naar een andere 
plek om te leven?  

Milieu - mensenrechten – oorlog en geweld  - werk- liefde 
 
VRAAG 2:  Sabha is gevlucht uit Syrië. Ze maakte een lange reis voor ze in België aankwam 
en verbleef in tussentijd in 5 verschillende landen. Naar welk land ging Sabha eerst? 
 
Tip: In dat land zijn er  ongeveer evenveel Syrische vluchtelingen dan in alle landen van 
Europa samen.  

Amerika                                 Libanon                           Marokko 

JONA 

STACY 

JENNIFER 

VRAAG 1:  Waarom ging de familie van Jennifer opzoek naar een andere plek om 
te leven?  

Milieu - mensenrechten – oorlog en geweld - werk - liefde 
  
VRAAG 2 : In heel de wereld zijn er meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht. 40 
miljoen mensen daarvan zijn net als Jennifer op de vlucht binnen hun eigen land.  
In Colombia zijn dat er ongeveer 7 miljoen binnen hun land op de vlucht.  Hoe 
noemt men deze mensen?   
  

Intern ontheemden         Binnenlandse zwevers            Daklozen WINTA 

SUMON 



o Ik ben niet naar België verhuisd. 
o  Ik woon nu in het land waar ik geboren ben.   
o We kregen een verblijf om in te wonen. 

  
 

o Ik ben een jongen. 
o Ik weet niet of ik in België mag blijven.  

 
 

o Ik ben een meisje 
o Ik reisde door verschillende landen.  
o Ik woonde eerst in West-Vlaanderen en nu woon ik in 

Brussel.  

o Mijn ouders vinden het belangrijk dat ik naar een 
goed school ga.  

o Ik spreek 5 talen.  

o Ik woon niet in Europa. 
o Afwassen vind ik niet leuk.  
o Ik wil graag naar Nederland omdat daar familie van 

ons woont  

o Over mij heb je nog geen vraag beantwoord.  

WIE BEN IK? 

JONA 

STACY 


