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Verblijfsvergunning
vereist
Wethouder Verhoef wordt kritisch aan de tand gevoeld door Myrthe, Lorentina, Jack en Yob

Mensen (vluchtelingen) die in Nederland
komen wonen hebben een verblijfsvergunning nodig anders mogen ze hier niet
komen wonen. Mensen die hier komen
hebben een inreisvisum nodig dat is een
aantekening in het paspoort dat zegt dat
je naar Nederland mag komen.
Dat heet Machtiging Voorlopig Verblijf
(MVV). Met dat MVV reist hij bijvoorbeeld naar Nederland. Daar vraagt degene dan een verblijfsvergunning aan. Als
iemand korter als 3 maanden in
Nederland blijft heeft hij geen verblijfsvergunning nodig, alleen een visum.

Stadhuis Franeker
Woensdag 8 februari hebben we de wethouder Verhoef geïnterviewd over vluchtelingen.
Een heleboel vluchtelingen vroegen om
een huis. En daarom is er een a.z.c in
Franeker gekomen. Ze moesten een leuke
plek zoeken dicht bij de stad en daarom
kwam het azc bij het Franekerbos.
De mensen waren het er niet allemaal
mee eens. Maar er zijn in die tijd geen
problemen geweest. De gemeente
bepaald niet over dat iemand een verblijf-

Het zal je maar gebeuren
Vluchten. Het zal je maar gebeuren.
Er is oorlog in je land of je wordt vervolgd vanwege je geloof of ideeën.
Soms kun je dan niet meer in je eigen
land blijven wonen en moet je vluchten. Maar waar moet je dan gaan
wonen en gaat dat wel zomaar?
Asielzoeker
Mensen die uit hun eigen land vluchten
en ergens anders willen gaan wonen
noem je vluchtelingen, of asielzoekers.
Asielzoekers vluchten om allerlei redenen uit hun land. Er kan oorlog zijn, of
een hongersnood. Maar het kan ook zo
zijn dat ze er door hun geloof of ideeën
niet veilig zijn. In sommige landen

moeten mensen namelijk de gevangenis
in als ze andere ideeën hebben dan de
regering. Het is eigenlijk logisch dat je
ergens anders wilt gaan wonen als je je
niet veilig voelt in je eigen land.
Overal vandaan
Asielzoekers komen overal vandaan. Er
zijn jammer genoeg heel veel landen in
de wereld waar het niet veilig is. Veel
mensen vluchten dan naar een land waar
ze denken dat ze veilig zijn. Ze hopen
dat ze daar opnieuw kunnen beginnen.
Vorig jaar hebben bijna 20.000 asielzoekers gevraagd of ze in Nederland konden komen wonen.

vergunning krijgt of niet.
Het a.z.c is gaan sluiten omdat er minder
vluchtelingen kwamen . Het a.z.c stond
er 5 jaar maar was bedoeld voor 10 jaar.
De vluchtelingen kwamen vooral uit de
3e wereld.
De asielzoekers mochten wel zelf kiezen
waar ze heen gingen.
Meestal kwamen ze daar via via.
En ze mochten daar niet voor altijd blijven. Het was bedoeld voor een tijdje.
Of er in de toekomst nog een a.z.c komt
weet niemand.

Jonge redactie
Deze editie van
KlasseVerhalen is
gemaakt door de leerlin gen van groep 7 van
Openbare Basisschool de
Kleyenburg in Franeker.
Gewapend met pen,
papier, fototoestel en een
gezonde dosis nieuwsgierigheid togen zij op pad.
Waar konden ze nieuws
opsporen. U leest hun
verhalen in deze editie
van KlasseVerhalen.

AZC Franeker
In Franeker is een a.z.c. maar die is
gesloten. Omdat de regering minder
vluchtelingen wil in Nederland.
Over ongeveer 3 of 2 weken word het
a.z.c. afgebroken. Er is ook brand
geweest. Er waren geen gewonden of
doden.
Wat doen de mensen hier?
De mensen zijn hetzelfde als wij en doen
dezelfde dingen. Zoals boodschappen
doen, voor de kinderen zorgen. Ook doen
ze aan sporten. De kinderen gaan naar
school en kleine kinderen gaan naar de
crèche.
Er zijn mensen die krijgen cursussen in
de mediatheek met computers.
Ze hebben ook een bibliotheek, daar gaan
de mensen lezen met de mensen van het
AZC met een beetje les erbij.
Voor de kinderen is er een speeltuintje
waar ze in kunnen spelen. Ze draaien ook
veel muziek en ze doen veel samen want
dan kunnen ze van elkaar iets leren. .
Ook zitten veel kinderen en soms ook
grote mensen op sporten, zoals basketbal,
voetbal en judo.
Als je 18 bent mag je gaan werken voor
een boer op het land, dan verdienen ze
geld en dat mogen ze houden en dat gaat
naar de familie voor eten de ouders
mogen niet werken.
Verblijfsvergunning
Als blijkt dat iemand mag blijven krijgt
diegene een voorlopige verblijfsvergunning. Deze vergunning kan weer worden
ingetrokken als het land waar iemand
vandaan komt weer veilig is.
Pas als de situatie in een land drie jaar
lang gevaarlijk blijft zet de IND de vergunning om in een echte, definitieve verblijfsvergunning. Iemand met een 'definitieve vergunning'' mag voor altijd in
Nederland blijven.

Vluchtelingenkamp of
asielzoekerscentrum.
Vluchtelingen zijn mensen die uit hun
land vluchten voor de oorlog of andere
dingen. Ze proberen bij familieleden in te
wonen of in het dichtstbijzijnde dorp te
gaan wonen als er plaats is. Als dit niet
gaat bouwen ze een kamp op. Dus simpel
gezegd is een vluchtelingenkamp een hele
grote groep van vluchtelingen die ergens
op een goede plaats een mooi kamp bouwen. Meestal is dat dicht bij een bos,
heide of een beekje. Waar tenminste
drinkwater is, veel dieren zijn en niet bij
bewoonde steden. Ze nemen zoveel
mogelijk spullen mee die ze nodig hebben.
Een vluchtelingenkamp ligt dus dichtbij
het land of gebied waar de vluchtelingen
vandaan komen. In een asielzoekerscentrum zitten vluchtelingen die asiel willen
aanvragen om in dat land te blijven. Dit
land ligt vaak niet zo dicht bij het land
waar ze vandaan komen. Vaak gebruiken
ze voor de naam asielzoekerscentrum de
afkorting A.Z.C.
Het asielzoekerscentrum?
Het A.Z.C. is heel groot. Wij zijn door
verschillende gebouwen gelopen en ze lijken heel erg op elkaar daarom staat er op
elk gebouw een groot bord met hierop
een letter, zo kunnen de asielzoekers de
weg vinden op het A.Z.C.
Er zijn ongeveer 80 caravans. Er zit een
basisschool voor de kinderen van 4 tot 12
jaar. Onder de 4 jaar gaan de kinderen
naar de crèche. Voor als de moeder of
vader weg moeten dan kunnen de kinderen naar de crèche. De kinderen boven de
12 jaar gaan ze naar een andere school.
Ze kunnen ook op het A.Z.C. computeren. Daar leren ze typen op de computer.
en er is een bieb. Daar kunnen ze boeken,
video's en kranten uit hun eigen land
lenen.
Binnenkort wordt het AZC afgebroken

Boerka
Er zijn veel landen waar vluchtelingen
weg komen dat ze daar een boerka moeten dragen.De boerka is een kleding stuk.
Daarvan kan je alleen de ogen zien van
de gene die de boerka aan heeft.Je
lichaam is helemaal bedekt door de boerka.
De vrouw kijk door een gaas daardoor
kan ze nog wel kijken.
De taliban waren er de baas dus van de
Taliban moesten de Afghaanse vrouwen
boerkas dragen,dat was verplicht.
De islamitische wouden ook een boerka
dragen naar school in Nederland.
Dat is nu verboden.

Oorlog
In veel landen is oorlog bijvoorbeeld in
Irak. Bij oorlog vluchten veel mensen
naar een veilig land van die veilige landen is Nederland ook een.Sommige
vluchtelingen vluchten naar een arm land
daar slapen ze dan in tenten en soms
wonen ze dan in sloppenwijken,dat zijn
wijken waar soms wel huizen staan bijvoorbeeld gemaakt van karton. Mensen
die naar Nederland vluchten gaan meestal in een AZC (asielzoekerscentrum)
wonen. Dit jaar zijn in Nederland ook
AZC ’s gesloten. Sommige mensen
moesten toen terug naar hun eigen land
dat vonden ze natuurlijk niet leuk, vooral
niet als daar oorlog is! En ook niet omdat
ze hier soms al heel lang wonen en dan
moeten ze ineens terug naar hun eigen
land. Daar leven ze meestal dan weer in
armoede.

Brandende vragen aan Juf Ineke
Juf Ineke vindt het heel erg dat vluchtelingen uit hun land moeten vluchten.
Van hun eigen land bijvoorbeeld naar
Nederland.
Ineke vindt het goed dat ze in Nederland
komen, maar wel om een goede reden.
Ze heeft nog nooit bij een vluchteling
gegeten.
Ineke kent geen buitenlands spel.
Ze is ook nog nooit in een AZC geweest,
een collega ( Annemarijke v/d Schoot ) is
daar wel geweest. Die deed dit voor alle
scholen in Franekeradeel. Ze heeft wel
gebeld.

Ze vind het vreselijk dat de vluchtelingen
moeten vluchten. Ze moet er zelf niet aan
denken dat ze uit Nederland moet vluchten, en naar een ander land te gaan.
Ook is ze nog nooit in een vluchteling
land geweest, zoals Afghanistan of
Joegoslavië.
Ineke vind het heel erg dat ze weer terug
moeten naar hun eigen land, omdat ze
hier soms al heel lang wonen en als het in
hun eigen land niet veilig is. Voor kinderen is het ook vaak naar. Ze zijn geboren
en hebben hier een betere toekomst.

AZRA MOET OP COMMANDO INPAKKEN
Wij hebben een vluchteling geïnterviewd. Ze heet Azra Djurdevic.
Azra komt uit Joegoslavië en is geboren in Priboj. Ze woonde eerst in Franeker maar
het A.Z.C ging sluiten, dus ging ze naar Medemblik.
Azra moest eigenlijks naar Dongen, maar daar was eerst geen plaats, dus moesten ze
een tijdje naar Medemblik.Ze vond het jammer dat ze meteen weer naar Dongen
moest, want ze had net kennisgemaakt, en toen moest ze weer verhuizen.
In het A.Z.C zijn niet zoveel kinderen, maar op school waar ze zit heeft ze al veel
vriendinnen gemaakt.
Het leukste aan Dongen vindt ze de winkels.Haar school heet De bielenkring.
Ze vindt het leukste aan school, dat de juffen aardig zijn.Ze moest vluchten uit
Joegoslavië, omdat er oorlog kwam.

AMA
Een ama is een jong kind die is gevlucht
met de ouders uit zijn/haar landen.
Van alle vluchtelingen die naar
Nederland komen is ruim een kwart jonger dan vijftien jaar. Veel jongeren vluchten samen met één van hun ouders. De
laatste jaren komen ook veel alleenstaande minderjarige asielzoekers naar
Nederland. De jongeren staan tijdens hun
verblijf in Nederland onder voogdij van
de instelling Nidos, die verantwoordelijk
is voor de begeleiding.
VluchtelingenWerk zet zich in voor de
belangenbehartiging tijdens de asielprocedure en ontwikkelt initiatieven om de
jongeren uit hun isolement te halen.

Weerbericht
Herfstachtig weer. Buien
worden afgewisseld met
prachtige luchten.

Puzzel
Je kunt bij deze woordzoeker alle kanten
op. Dus ook van links naar rechts of rechts naar
links.

Begrip Asielzoeker
Een ander woord voor asiel is
‘toevluchtsoord’. Denk maar aan een
hond of poes die geen thuis meer heeft
en naar een asiel gaat. Een asiel geeft
bescherming. Zo werkt het bij mensen
ook. Iemand die in zijn eigen land niet
veilig is, vraagt asiel aan in een land dat
wel veilig is. Hij vraagt of hij een poos
in het veilige land mag blijven. Een
asielzoeker is dus iemand op zoek naar
bescherming.
Een asielzoeker is niet het zelfde als een
vluchteling. Als iemand in een veilig
land wil wonen moet de regering eerst
uitzoeken of zijn eigen land echt onveilig
is. Er komen elk jaar 40.000 mensen in
Nederland asiel aanvragen.

Waarom vluchten?
Mensen vluchten om een speciale reden.
Meestal omdat er oorlog is of als er een
ernstige ziekte heerst waar mensen aan
dood kunnen gaan. Of er zijn aardbevingen, vulkaan uitbarstingen , lawines,
sneeuwstormen, overstromingen, hongernood of andere rampen.
Soms is de moeder of vader met de kinderen naar een ander land gevlucht soms
is 1 van de ouders gesneuveld in de
strijd of allebei de ouders. Het kan ook
zijn dat de vader in het leger zit.
In Franeker verbleven vluchtelingen in
het AZC. Dat AZC is nu gesloten.
Binnenkort wordt het afgebroken.
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