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WEER IN INDIA EN AFRIKA
IN DEZE EDITIE:
- INTERVIEW MET JUF
SAMIRA
- STRIPVERHALEN
- GEEN KIND IN DE CEL
- DE HELE REDACTIE

De tempratuur in Afrika is in januari
meestal is meestal 20 tot en met 30
graden Celsius
Op sommige plaatsen.
En in juni groten deel boven de 30
graden Celsius, maar op sommige
plekken 20 tot en 30 graden.

In India is het in januari op grote
plaatsen 0 tot en met 20graden
Celsius
En in juni is het 20 tot en met 30
graden Celsius.
Grote delen van India zijn gematigde
zonen

Grote delen in Afrika is het tropisch.
Het is altijd warm en heel veel zon
Door Chris en Jelte

JUF SAMIRA
Waarom bent u gevlucht?
Door de oorlog in ons land
Uit welk land komt u?
Bosnië en Herzegovina
Hoe lang duurde het voordat u een
verblijfsvergunning kreeg ?
9 maanden .
Vluchte u alleen ?
nee met mijn ouders en mijn broertje.
Bent u gelijk naar Nederland
gevlucht?
Nee eerst naar Kroatië en daar naar
Nederland.
Waar kwam u terecht in Nederland?
Zeewolde daarna naar kazerne
“Crailo” in Laren,
Daarna een woning in Soesterberg.
Toen een huis in Joure.
Was u niet bang onderweg? Zo ja
waar voor?
Ja ik was wel bang onderweg door
soldaten. En door dode mensen en
voor vliegtuigen
Oktober 1991 = oorlog in Bosnie
begonnen
April 1992 = Naar Croatie gevlucht.
September 1992 = naar Nederland
gevlucht. (Zeewolde)
September 1992-mei 1994
Kazerne Crailo Laren
1994-woning Soesterberg
1997-huis Joure
september-1992-juni 1993 vluchteling
Door Andries en Lars

GEDICHT
Je gaat vluchten uit een ander land,
want er is wat aan de hand.
Er is misschien wel oorlog,
dat is niet zo mooi toch?
Soms moeten ze terug,
dat moet heel erg vlug.
Spullen bij elkaar zoeken,
en dat gaat niet zonder vloeken.
Voor spullen inpakken heb je geen
tijd,
als je aan komt heb je spijt.
Alles wat ooit je bezit was heb je niet
meegenomen,
en door anderen ingepikt als je terug
zou komen…
Door Marieke en Frija

WIST JE DAT...
... dat de leerlingen van groep 7
en 8 van deze school leuke
teksten en puzzels en stripverhalen hebben gemaakt.
... de leerlingen naar de tweede
kamer zijn geweest en vragen
hebben gesteld over vluchtelingen, kinderen in de cel en
procedures voor vluchtelingen.
... deze groep veel interesse had
voor dit project

PUZZEL
AZC
GRENZEN
PASPOORT
BUITENLAND
HUIDSKLEUR
SAMENLEVING
CARAVAN
INFORMATIE
SCHOLEN
CEL
INGEBURGERD
UITGEPROCEDEERD
CRIMINALITEIT
INTREGREREN
UITZETTEN
DISCRIMINATIE
INVALIDE
VLUCHTELINGENWERK
GEWELD
KINDEREN
VLUCHTELING
GOEDEDOEL
NEDERLAND
VREEMDELINGENBEWARING
ZINLOOS
Zoek de bovenstaande woorden

GEEN KIND IN DE CEL

WAT NEEM JE MEE ALS JE MOET VLUCHTEN

Er zitten heel veel vluchtelingen in de
cel. En het ergste is dat er ook
kinderen in zitten, daarom verzamelen
we handtekeningen voor de kinderen
die in de cel zitten. Want wij vinden
dat je kinderen niet mag opsluiten in
de gevangenis.
Daar hebben ze niet de vrijheid om de
hele dag buiten te spelen.
Iedere keer horen we dat er een
cellen tekort is, dus moeten we die
vullen met mensen die iets strafbaars
hebben gedaan.
En niet voor kinderen die vluchteling
zijn. Ook maken we kaarten voor deze
kinderen .
Want als je opgesloten zit in de cel is
het wel leuk als je een kaartje krijgt.
Wij willen u dan ook vragen om zoveel
mogelijk kaartjes naar deze kinderen
te sturen. Zodat ze toch weten dat er
mensen zijn die aan ze denken en om
ze geven.
Wilt u meer weten over deze actie kijk
dan op de volgende webpagina.
www.kaartenvoorkinderen.nl
Er zijn ook andere actie`s. kijk ook
eens op deze site.

We kregen drie minuten
Om dingen uit te zoeken
Die wij zouden meenemen
Als we moeten vluchten.
Een paar kinderen van onze klas
Namen dan een computer mee of een
gameboy

www.vluchtelingenwerk.nl
www.geenkindindecel.nl
www.kerkinactie.nl
Door Jacco Leroy

En dat was flauw.
Wij vonden dat je eigenlijk dierbare

STRIPVERHAAL

dingen moet mee nemen .
Zoals foto`s knuffels of andere
spullen daarna kwam juf Samira
binnen,
En die vertelde een verhaal
Want zij is vluchteling
En toen deed iedereen wel goed
mee.
Door Wesley en Albertus

KALOU

VLUCHTELINGEN
U weet misschien al dat asielzoekers.
Heel lang moeten wachten.
Voordat ze een huis hebben.
Ze zijn gevlucht uit hun land waar
oorlog is.
Andere dingen zijn gebeurt.
Daarom gaan wij een actie doen.
- Help de vluchtelingenDoor Femke en Esmee

WAT VINDEN ZE ERVAN
Dennis vond het wel een triest
onderwerp.
Tessa heeft veel geleerd ze
wist er weinig van

RECEPT VAN POTICA UIT BOSNIË
Ingrediënten voor het deeg
1kg witte bloem, 30gram gist,
3-4 eierdooiers, 3dl warmelk,
120 gram boter of margarine,
1 theelepels zout 2 theelepels
suiker
Ingrediënten voor de vulling
600 tot 700 gram gemalen noten,
200 gram honing, 50 gram suiker,
1-2 dl melk, 1 ei, kaneel,
een scheutje rum (hoeft niet)
los de verbrokkelde gist met een
theelepel suiker en 2 eetlepels bloem
op in een ½ dl melk en zet het
mengsel op een warme plek om te rijzen.
Zeef de bloem in een kom. Doe er wat
zout bij. Maak een kuiltje in het midden
En voeg de geklopte eierdooiers toe
en vervolgens de gesmolten boter, de
warme melk
En het gerezen gistmengsel. Klop het
deeg tot er bellen verschijnen en het
deeg van de rand
Van de kom loslaat. Kneed het nog
even, dek af met een theedoek en zet
het op een warme plek om te rijzen.
Maak intussen de vulling.
verwarm de gemalen noten met de
melk. Laat de honing warm worden
zodat hij vloeibaar is en doe hem bij de
noten. Voeg een beetje kaneel toe.
Laat even afkoelen en voeg dan 1 of 2
eieren toe.
Rol het deeg uit tot een lap van een
halve cm dik en leg er een gelijkmatige laag de vulling op. Rol het deeg
dan stevig op en leg het in een

beboterde bakvorm.
Laat het nog een keer rijzen. Bestrijk
het vervolgens met geklopt ei en laat
het dan 1 uur en 10 minuten bakken in
een voorverwarmde oven op175
graden. Laat het gebak ten minste 15
minuten in de vorm afkoelen en neem
het eruit. Strooi er suiker over en dek
af met een theedoek.
Door Ilka en Jolanda

KAMER

Jelte vond het vreemd dat kinderen eigenlijk om niks in de
gevangeis komen
Melanie heeft veel geleerd
over vluchtelingen en schrok
dat het er soms ruig aan toe
gaat.
Andries ondervond dat er veel
paniek ontstaat als vluchtelingen het land uit moeten

Weerbericht
Het is vandaag in
Nederland 17 graden met
veel zon.

I N D E KO F F E R
Kleding
Foto’s
Water
Geld
boek
Kussen
Handtas

Knuffels
Dagboek
Eten
Slaapzak
Tentje
WC papier
Trouwringen

Deze dingen gaan mee in de koffer
als deze leerlingen 3 minuten de tijd
hebben om spullen te pakken om te
vluchten. Als ze nog iets meer tijd
hebben gaat het volgende ook nog
de koffer in.

SPORTERS UIT HET BUITENLAND

Voetballer Kalou heeft maandenlang
geprobeerd een Nederlands paspoort
te krijgen om toch mee te doen aan het
WK in Duitsland .Maar zijn pogingen
zijn afgewezen door minister Rita
Verdonk.
Al laat hij wel weten dat uitkomen
voor zijn geboorteland Ivoorkust,

een optie is.
Nu is Kalou bezig om naar een club in
Engeland te gaan.
Misschien is de afwijzing voor het
Nederlanderschap hier de oorzaak
van.
Door Akke en Donna

Computer
Mobiele telefoon
Televisie
DVD’s
Walkmen
Radio
Laptop

QUIZ
Vraag 1 :Een vluchteling vlucht
naar een ander land omdat?
A – het te koud is
B – te gevaarlijk
C – hij te rijk is
Vraag 2: Wat is de langste wachttijd
voor een verblijfsvergunning?
A – 5 jaar
B - 7 jaar
C – 10 jaar
Vraag 3: Uit welk land komen de
meeste vluchtelingen?
A – Azië
B – Australië
C – Europa
Vraag 4: Als er een vluchteling
terug moet naar zijn geboorteland,
krijgen ze?
A – een beloning
B – straf
C – een nieuw huis
Vraag 5: Wat is een kenmerk van
een vluchteling?
A – ze zijn arm
B – ze zijn rijk
C – ze zijn bang
Door Geert en Franka
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