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Marko Gabor is een vluchteling.
Wij kennen hem omdat hij bij ons op
school heeft gezeten.
Hij is gevlucht uit Slowakije.
Waarom hij gevlucht is kon en mocht
hij niet vertellen.
Toen hij zeven jaar was is hij al
gevlucht.
Ze gingen met de bus uit Slowakije
weg.
De bus bracht hun naar Amsterdam.
Hij had al een opa en oma in
Nederland wonen,
die heeft hen uit Amsterdam gehaald.

Nu is hij al acht jaar in Nederland en
het bevalt hem hier goed.
Ze hebben nu ook de A status, dus ze
mogen in Nederland blijven.
Hij mist zijn familie uit Slowakije wel
heel veel. Vooral zijn vader.
Hij heeft daar veel familie van zijn
vader`s kant achter gelaten.
Zijn grootste wens is dat hij en zijn
moeder en zus gelukkig en gezond
blijven.
Hij zou ook nog graag een keer terug
gaan naar Slowakije.

WELKE LANDEN
Uit welke landen gevlucht en
waarom?
Mensen vluchten om een speciale
reden.
Meestal is er een oorlog of er heeft
iemand een ernstige ziekte waar ze
aan dood kunnen gaan.
Of er is een aardbeving, vulkaan,
uitbarsting, lawines, sneeuwstormen,
overstromingen, hongernood of andere rampen.
Er zijn ongeveer 40 landen waar
mensen uit gevlucht zijn maar de
meesten komen uit:
Irak,
soedan,
Afghanistan,
Sri Lanka,Bosnie
Herzegovina,
somalie,
Turkije,
Iran.
Turkije:Omdat er veel burgeroorlog
is.
Sri Lanka:Er is daar veel hongernood.
Afghanistan:Er is daar veel oorlog.
Iran: Iran heeft veel ruzie met Irak.
Somalie:In de eind jaren 80 brak er
een grote oorlog uit tegen Kenia.

VERGUNNING
Een asielzoeker krijgt verblijfsvergunning op asielgronden wanneer:
Een vluchteling is iemand die uit
geronde vrees voor vervolging wegen
ras, godsdienst, nationaliteit of het
behoren van een sociale groep of
politiek overtuiging. En de bescherming van dat land niet kan,of,uit
hoofde van bedoelde vrees, niet wil in
roepen.
Er volgens de minister klemmende
redenen van humanitaire aard
zijn,waardoor van betrokkene niet verlangd kan worden dat hij terugkeert
naar zijn land van herkomst.Hierbij
gaat het onder andere om mensen die
een traumatiserende gebeurtenis
hebben meegemaakt.

WIST JE DAT...
... de leerlingen van groep 7 en
8 van De Balkwar twee interviews gepland hadden maar
door omstandigheden niet
doorgingen
... het stuk van Peter en Bodine
is verdwenen. Zij balen hier
verschrikkelijk van.
... deze groep veel informatie
op het internet heeft opgezocht.

ZUID-AFRIKA
In zuid-afrika zijn sloppenwijken
oorspronkelijk doordat apartheidregering volgens het
segregatiebeleid
van
hendrik
verwoerd bepaalde gebieden toewees
aan de bantoe-en de kleuringbevolking van Zuid-Afrika.Het was verboden voor de bewoners van deze buurten om de ''blanke buurt''
zonder pas te betreden.
Vandaag de dag woont een groot
gedeelte van de bantoe- en kleuringbevolking nog steeds in dit gebied,
in de steden zijn er echter meer
mensen die in de zogenaamde
''blanke buurt'' zijn komen wonen.
sharpville en soweto(south western
townships-zuid-westelijke sloppenwijken) zijn ongetwijfeld de meestbekende sloppenwijken.

VERANTWOORDELIJK
Als een asielzoeker is uitgeprocedeerd, moet hij Nederland verlaten en
wordt hij na 28 dagen uit de opvang
gezet. De verantwoordelijkheid voor
het vertrek ligt bij de asielzoeker zelf.
Asielzoekers komen vaak zonder reispapieren Nederland binnen en tijdens
de asielprocedure verlopen de reisdocumenten van de mensen mét papieren vaak. In een tot in de puntjes geregeld land als Nederland is het makkelijk de benodigde documenten in een
paar weken te regelen. Voor asielzoekers, die de medewerking van (de
ambassade van) het land van herkomst nodig hebben,is het vaak een
zaak
van
lange
adem.
De
Nederlandse overheid gaat er vanuit
dat alle landen van herkomst van
asielzoekers bereid zijn de eigen
onderdanen terug te nemen. Het is
volgens deze redenatie altijd de
schuld van de asielzoeker, als hij niet
binnen 28 dagen of helemaal niet
naar het land van herkomst terug kan.
VluchtelingenWerk Nederland vindt dit
veel te gemakkelijk geredeneerd.Het
terugreizen kan om twee redenen
moeilijk zijn: de asielzoeker werkt zelf
niet of onvoldoende mee aan het verkrijgen van identiteits- of reispapieren.
In dat geval is het hem zelf aan te
rekenen; het land van herkomst werkt
niet of slechts heel traag mee aan het
verstrekken van die documenten.
Landen als China, Liberia en
Mauretanië bijvoorbeeld, staan hierom bekend. In dat geval is het de
asielzoeker niet aan te rekenen.

VLUCHTENLINGENWERK SLOPPENWIJKEN
Samen sporten is voor vluchtenlingen
en
Nederlanders
een
makelijke manier om elkaar aardig
te ontmoeten .
Maar er zijn meer voordelen : sporten
is voor asielzoekers een welkome
ontspanning tijdens slopende regels
maar ook een manier om uit de moeilijkheid te komen voor de vrijwilligers
van VWN is sociale activering van
vluchtelingen middels sport.
Een belangrijke activiteit. Voor
vluchtelingen met een verblijfsvergunning is de sportclub een ideale plaats
om Nederlanders te ontmoeten.
En de sportvereniging haalt met
vluchtelingen en asielzoekers een
grote verscheidenheid aan talent
binnen.

Een sloppenwijk is een wijk waar
mensen leven die geen normaal huis
kunnen krijgen,
meestal omdat ze arm zijn.De sloppenwijken zijn gebouwd met:bouwafval.
Er zijn op verschillende werelddelen
sloppenwijken.In sloppenwijken is
vaak sprake van
te veel bewoners,onveiligheid,werkloosheid,slechte
watervoorziening,volksgezondheid en
gebrek aan riolering.In nederland en
belgië zijn geen sloppenwijken,
maar over de hele wereld leven meer
dan 1 miljard mensen in een sloppenwijk,voornamelijk
in derde wereldlanden.Vooral de
sloppenwijken in in
Brazilië,Indonesië, en zuid-afrika.

Op het veld van het bevrijdingsfestival
lopen scheidsrechters van VL.W.
rond, zij stellen je vragen, en door antwoorden in te leveren en bij de stunt
zijn mooie prijzen te winnen.
Bij de stand van VL.W. is een Pannaveldje. Daar kun je aan meedoen.

VLUCHTMOTIEVEN

Tussen de optreders van Ali-B en
Gem zal VL.W. een bijzondere actie in
het teken van voetbal.

Wat zijn de motieven van asielzoekers om te vluchten?
Er zijn meerdere motieven om te
vluchten. Hieronder een aantal
redenen:
- Vluchten vanwege politieke redenen
- Vluchten vanwege hongersnood
- Vluchten vanwege Oorlog

PUZZEL

1.Vluchtelingen
2.Godsdienst
3.Bang
4.Sport
5.Oorlog
6.Asielzoekers
7.Roma
8.Afrika

9.Voedsel
10.Armoede
11.Landen
12.Geweld
13.Werk
14.Familie
15.Status
16.Vrede

ZUID-AFRIKA
Ligt in het Oosten van de Indische
oceaan en het westen van de
Atlantische oceaan.De landen die
dicht bij zijn Namibië, Botswana,
Zimbawe, Mozambique en Swaziland.
In het midden van Zuid-Afrika ligt het
land Lesotho.
Zuid-Afrika ligt op het zuiden van de
evenaar. Aan het begin van de herfst
en de lente zit de zon boven de
evenaar. Als je onder de kreeftskeerkring heb je in juni de zon precies
boven je staan. Als je onder de
steenbokskeerkring
heb
je
in
december de zon boven je. Als je
precies onder de zon staat heb je geen
schaduw.
De seizoenen zijn in zuid- Afrika dus
precies andersom dan bij ons. In de
winter is het daar zomer en dat het bij
ons lente is dan is het daar herfst.
Het betekent ook dat bij ons om 12 uur
in het zuiden staat en in Zuid-Afrika
staat de zon 12 uur in het noorden.
En hij draait precies de andere kant
op, dus tegen de klok in, terwijl hij hier
met de klok meedraait. Eigenlijk draait
de zon niet om de aarde, maar de
aarde om de zon. Maar het lijkt voor
ons of de zon om de aarde draait.
In zuid- Afrika in het gemiddelde veel
warmer dan bij ons, ongeveer zoals in
Zuid-Afrika.
Het land
Zuid-Afrika is net zo groot als
Frankrijk. Italië, Duitsland, België en
Nederland samen. En wonen 41
miljoen mensen.Dat is ongeveer 2.5
keer zoveel als in Nederland er
11 verschillende talen gesproken:
Zulo, Xhosa, Afrikaans, Pedio, engels,
Tswana,Zuid-sotho,Tsonga, Swami,
Venda, Nadele. Afrikaans lijkt het
meest op Nederlands en dat komt
omdat de Nederlanders vroeger in
Zuid-Afrika Zijn geweest. Maar daar
heb ik het straks nog wel over. In ieder
geval kan je in Zuid-Afrika op de
meeste plaatsen wel met engels of
Afrikaans terecht.Zuid-Afrika heeft 9
provincies en er zijn 3 hoofdsteden.

ORKANEN
Toerisme
Zuid-Afrika wordt steeds toeristische.
Er zijn prachtige stranden,het is vaak
mooi weer en er zijn veel wildparken
Waar je op safari kan gaan.
Het bekendste wildpark is het
krurgerpark.Dat park is zo groot als
heel België en er leven heel veel wilde
dieren. Als je naar het krurgerpark
gaat is het leuk als je de`grote vijf`ziet.
Zo worden de grote dieren genoemd,
namelijk olifanten, leeuwen, luipaarden en neushoorns. Maar giraffen
horen mij volgens mij ook bij want die
zijn ook groot en die zie je daar ook.
Verder zijn er ook wildparken met
krokodillen,zebra`s olifanten waar je
met paarden tussen kunt gaan rijden,
struisvogels waar je op kunt rijden en
enge spinnen en slangen.
In de Indische oceaan kun je ook
dolfijnen en walvissen zien en je kunt
er zwemmen tussen
De pinguïns, als je maar uitkijkt voor
de haaien, want die voor die zijn er
ook.
De Afrikaanse woorden
Afrikaans lijkt veel op Nederlands,
maar er zijn toch ook welverschillen
Afrikaans Nederlands
Rekenaar
computer
Kameelperd
giraf
Drukspyker
punaise
Hijbakkie
lift
Melkschommel
milkshake
Braai
barbecue
Robot
stoplicht

SLOWAKIJE STUURDE ZIJN ROMA WEG
De Roma (zigeuners)van Slowakije
zijn kwaad.
Geen werk, geen opleiding, geen
fatsoenlijk huis en veel, veel
Discriminatie –en nu gaat het ook nog
de bijstand naar beneden,
En niet zo weinig ook een gezin van
vijf personen moet nu rondkomen.

Ongeveer van 56 euro per maand.
In Europa zijn er wel 8 tot 10 miljoen
Roma zigeuners.
Er is nog steeds niet veel duidelijk over
de identiteit van de Roma zigeuners.
Door Kim en Monique

Hoe ontstaat een orkaan.
Als water warm wordt, komt er
waterdamp vanaf.
Kijk maar naar de fluitketel, daar komt
ook stoom vanaf als het kookt. Er
komt dus alleen waterdamp van water
af, als het warm is. In tropische en
subtropische gebieden is het
warm.Als daar vlakbij grote wateren
liggen, zoals een zee of een oceaan,
komt daar ook damp vanaf als het
warm is.
Dat veroorzaakt een Cumulonimbuswolk .Die wolk heeft een ronde
vorm en is heel wit. Als er maar een
zuchtje wind komt, zorgt die ervoor
dat de wolk ronddraait.De wolk draait
makkelijk mee omdat die toch al rond
is. Als er veel wind is draait die wolk
dus heel snel rond.
Hij wurmt zich door de luchtlagen
omlaag en krijgt zo een langwerpige
vorm. Orkanen hoeven niet altijd de
grond te raken, de slurf kan makkelijk
een paar meter boven de grond
eindigen. Het kan zijn, dat de orkaan
later alsnog de grond raakt, maar dat
hoeft niet. De aarde is verdeeld in 2
stukken.
Het noordelijk en het zuidelijk
halfrond.
De ene ligt boven de evenaar, en de
andere onder de evenaar. De evenaar
is een denkbeeldige lijn die over het
midden van de aarde loopt. Orkanen
blijken te weten wat het verschil is
tussen die twee delen, want in het
noordelijk halfrond draaien orkanen
tegen de klok in, en in het zuidelijk
halfrond met de klok mee
wat doe je als er een orkaan aan
komt
Als er een orkaan aankomt is het
eerste wat je moet doet een schuilplaats zoeken. Nou is dat niet altijd
even makkelijk, dus hebben we hier
onder gezet wat je het beste kan doen
Op zee
Als je op zee zit kun je een orkaan
herkennen aan de volgende dingen:
Als de golven aanzienlijk groeien, of
er is een abnormale stijging van de
druk van een barometer, en een daarna even snelle daling. Wat doe je
dan?
Zet de radio aan, sluit alle deuren zo
goed mogelijk, en zorg voor een
voedsel voorraad. Op zee kan het na
de orkaan lang doorstormen. Haal alle
zeilen neer. Sluit de luiken en gooi
onnodige dingen over boord. Ga in je
hut zitten, heb je die niet, ga dan op
de bodem van de boot liggen.

Weerbericht
Het weer is tropisch vand a a g N e d e r l a n d h e e ft b u i tenlandse temperaturen.

HET LEVEN

AFRIKA

Afrika, hoe leven de kinderen daar?
Maar hun gezang word verstomd.
Kinderen zingen graag, ook in
Afrika.Veel kinderen zijn in nood, ze
missen hun ouders en zwerven,
niemand die naar hen omziet,
iedereen is arm. Daarom beschouwen
wij kinderen uit Afrika aks onze
kinderen.Wij willen hun weer horen
zingen als vogels. Wij willen dat ze
weer muziekinstrumenten gaan
maken. Zodat wij de kinderen weer
kunnen horen zingen.Want: wij geven
om deze kinderen. Deze kinderen
kunnen niet allemaal naar school. Als
deze kinderen op school zitten, zitten
ze in kleine lokalen met veel kinderen.
Ze hebben weinig meubels in de
lokalen. Op rijke scholen hebben ze
het zelfde dan de scholen in
Nederland.
Op rijke en arme scholen in Afrika
moeten de kinderen een schooluniform aan. Niet overal is de kleur van
een schooluniform het zelfde.
In Tongo en Tazania os de kleur van
een uniform blauw wit. De jongens
dragen een lange of korte blauwe
broek en een wit blousje. De meisjes
een lange of korte blauwe rok en een
wit blousje.Als je je uniform niet aan
hebt kom je de school niet in.
De arme kinderen hebben meestel
gescheurde kleren aan. Als de rijke
kinderen hebben mooie kleren en de
arme kinderen gescheurde kleren. Als
de rijke kinderen mooi kleren en de
arme oude kleren aan hebben kunnen
de arme kinderen zich niet goed concentreren, omdat ze naar de mooie
kleren van de rijke kinderen kijken.
Daarom moet iedereen gelijk zijn.

U heeft wel eens gehoord over Afrika.
Van alle werelddelen is deze het minst
bewoond. Dit stukje gaat over Afrika
Afrika is na Azie het grootste werelddeel van de aarde, zowel in oppervlakte als bevolking. Het bestaat zo’n
30244050 vierkanten kilometer, wat
20,3% van de totale landoppervlakte
van de aarde is. Het wordt bewoond
door meer dan 800 miljoen mensen.
Met de naam ‘Afrika’ bedoelden ze in
de oudheid het gebied van het huidige
Tunesie. Later werd de hele kunststrook Afrika genoemd en in de tijd van
de ontdekkingsreizen werd het hele
werelddeel hiermee aangeduid.

OPVANG
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers ,een zelfstandig bestuursorgaan van het ministerie van Justitie,
die verzorgt de opvang van asielzoekers. Asielzoekers verblijven in
allerlei soorten opvang totdat ze een
verblijfsvergunning hebben. Het
verblijf in deze opvangcentra kan
oplopen tot meer dan vijf jaar.
Vluchtelingen met een status hebben
recht op zelfstandige woonruimte,
maar het duurt vaak lang voordat ze
die hebben gevonden.
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De naam Afrika komt van het woord
‘afrid’. Maar anderen denken dat de
naam Afrika komt van de godin ‘grot’.
Deze godin werd later door de
Romeinen
overgenomen. Afrika
behoort tot de Derde Wereld.
Sommige mensen rekenen het hele
werelddeel hiertoe, anderen alleen de
landen ten zuiden van de Sahara ,
behalve Zuid-Afrika. Officieel is Afrika
:het Afrikaanse vasteland, de eilanden
op het Afrikaanse werelddeel, eilanden die niet op de Afrikaanse werelddeel liggen maar toch
worden
beschouwd als behorend tot Afrika.
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