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INTERVIEW
Wij hebben een interview gedaan met
met mevr. Misade uit het asielzoekercentrum.
Mevrouw Misade is een uitgeprosedeerde asielzoeker .
Ze is gevlucht voor de oorlog . Misade
is met een bus naar Nederland
gevlucht. Misade is geboren in het
voormalig Joegoslavië. Ze is een
blanke vrouw. Ze woont samen met
haar man en twee kinderen. Ze woont
al vier jaar in Nederland .
Misade praat Nederlands en servies
in huis. Ze woont nu al twee jaar in het
opvangcentrum in Witmarsum.
Voordat ze naar Witmarsum kwam
woonde ze in Heeg.
De familie vindt het wel leuk in
Nederland ,maar wel erg moeilijk.Ze
gaat altijd met de bus naar de winkel
of supermarkt.
Ze wonen met z´n vieren op een
kamer zo groot als een slaapkamer
voor een persoon.
Haar kinderen doen het erg goed op
school.Haar jongste kind doet havo 1e
jaar in Leeuwarden en de oudste en
de oudste doet vmbo havo 2e jaar ook
in Leeuwarden .
Misade vindt het leuk om te naaien en
te zwemmen .
Dit was het
Groeten jacob, sander en arjen.

Wij houden ons project over: hoe kinderen leven in andere landen. We
hebben een interview gedaan met
mevrouw Todorovic. Ze komt uit
Joegoslavië. ze woont hier ook in de AVO
1:Gaan de kinderen in Joegoslavië
ook naar school?
Nee in Joegoslavië gaan ze niet naar
school
2:Wat doen de kinderen in hun vrije
tijd?
In hun vrije tijd blijven ze gewoon thuis
3:Kennen ze daar ook sport
zoals:voetbal,gymnastiek en basketbal?
Voetbal kennen ze wel.
4:Wat eten ze daar in Joegoslavië?
Ongeveer hetzelfde als in Nederland
5:Hoe zien de huizen er daar uit en
hoe is het gebouwd?
De huizen zijn van hout gemaakt.
6:Hebben ze daar ook auto,s of fietsen of moeten ze overal heen
lopen?
Ze hebben daar ook wel auto,s en fietsen.
7:Zijn er in Joegoslavië ook dokters
om in te grijpen als er wat gebeurd?
Er zijn genoeg dokters.
8:Hebben de kinderen ook speelgoed zoals in Nederland of moeten
ze het zelf maken?
Ze hebben gewoon speelgoed

9:Zijn er in Joegoslavië ook huisdieren zoals een kat of een hond?
Nee niet voor hun thuis.
10:Hebben ze in Joegoslavië ook
voldoende kleren?
Ja bijna alles wat ze in Nederland hebben
11:Groeit daar ook groen zoals gras
of is het daar droog?
Er groeit daar best wel veel groen.
12:Vieren ze ook verjaardagen?
Ja ze vieren ook verjaardagen
13:Hebben ze daar ook elektriciteit?
Ze hebben ook elektriciteit
14:Zijn daar ook winkels?
Er zijn best wel veel winkels in
Joegoslavië
15:Is daar ook elektriciteit?
Ja net als in Nederland.
Dit was ons project groetjes:Sanne en
Linda

WIST JE DAT...
... de leerlingen van groep 7 en
8 van De Utskoat heel veel
interviews hebben gehouden.
... ze schrokken van de kleine
kamer van een vluchtelinggezin
in het AZC.
... ze alle afspraken voor de
interviews zelf geregeld
hebben.

INTERVIEW MET BURGEMEESTER PIERSMA
Hallo, wij zijn Sabine Hettinga en
Houkje Adema en wij hebben de burgemeester geïnterviewd. We hebben
een paar vragen gesteld over vluchtelingenwerk. De eerste vraag was: wat
moeten mensen doen als ze naar 15
jaar nog geen status hebben?
Burgemeester Piersma: hij zei dat hij
15 jaar wel erg lang vond. Als na 15
jaar nog terug moeten naar hun eigen
land vind ik erg lang want, ja. Ze kunnen hun eigen taal misschien niet
meer. En als ze kinderen hebben die
hier geboren zijn wat dan. Kinderen
hebben misschien een andere huids
kleur.na 15 jaar kun je echt niet meer
terug. Je kunt er eigelijk niet zeggen
als er wel of niet oorlog is. Misschien
heb je wel een klas genoot die uit een
ander land weg komt of de ouders
ervan. Misschien zijn ze ook nog wel
fries.er zijn ook wel kinderen die hun
eigen land niet meer kennen. In mijn
ogen kunnen ze dan niet terug. De volgende vraag is: wat vind u van de
nood opvang moet er nog iets aan
veranderd worden of niet?
Burgemeester Piersma: Ik vind het
eigenlijk niet want, het rijk betaalt niet
mee. Ze willen niet dat de mensen uit
de noord opvang moeten blijven. De
mensen die hier zitten in Witmarsum
hebben de eerste asielprocedure door
lopen. Sommige daarvan zitten al in de
tweede
asielprocedure.
Het
Nederlandse rijk zegt dat als je na je
eerste procedure zeker wel mag blijven. Als ze de eerste procedure heb-

VLUCHTKOFFER
Dit is de vluchtkoffer van Larissa
Als Larissa plotseling moest vluchten
neemt ze de volgende dingen mee.
Een schrift om in te schrijven
Sokken om het warm te houden
Schoenen om op te lopen
Een trui om het warm te houden
Een broek om aan te doen
Een pen om mee te schrijven
Een potlood om mee te tekenen
Een gum om uit te gummen

ben doorlopen geeft het rijk geen geld
meer. Ze blijven daar nog wel maar we
willen ook niet dat de mensen in bushokjes en onder viaducten gaan
wonen. Daarom heeft de gemeenteraad gezegd dat ze daar geld om
geven. Met dat geld hebben we
kamers gehuurd in het klooster hier
tegen over. Daar zitten de mensen nu.
Ja,wat kan daar aan verbeterd worden. Dat ligt er nu eenmaal van de vrijwilligers af die daar werken. Ik zou willen dat het een gewoon opvangcentrum kan worden. Dat het rijk ervoor
geld in kan stellen. Vind u, dat de
noodopvang moet blijven?
Burgemeester Piersma: Zolang het rijk
geld besteed aan de noodopvang kan
hij hier in het dorp blijven. Eigenlijk
vind ik dat het opzich wel mag blijven.
Wat voor functie heeft u, met vluchtelingen?
Burgemeester Piersma: Zoals jullie
weten ben ik burgemeester. Maar ik
ben ook portefeuille houder van de
vluchtelingenbeleid. Met de vluchtelingen heb je twee wethouders en een
burgemeester. Alle daagvellen zijn verdeelt. Ik heb de taak financiën. Daarin
tegen heb ik ook het vluchtelingenbeleid. Ik ben als eerst verantwoordelijk
als het gaat om vluchtelingen. Betaalt
de hele gemeente mee aan de huur
van de noodopvang?
Burgemeester Piersma: Ja, de hele
gemeente betaalt daar aan mee. Er
word dus eigenlijk geld uit de gemeentekast gehaald. Dat is ongeveer 10dui-

zend voor elke drie maanden. Zes
gezinnen worden daar voor betaalt. En
een gezin is het niet meer want die
hebben status gekregen. Dat is de
familie Daudjama. Omdat zij nu status
hebben. Krijgen zij niet geld meer voor
boodschappen en die dingen.
Kent u, bewoners uit de noodopvang?
Burgemeester Piersma: Ik ken meer
bewoners uit het centrum. Ze komen
ook regelmatig op bezoek niet voor
iets te interviewen maar om iets te vertellen.
Dit interview en gesprekje is gemaakt
door Sabine Hettinga en Houkje
Adema.

GEDICHT VAN HOUKJE

RITA VERDONK
Wij hebben de vragen over Rita
Verdonk op het internet opgezocht.
“hoelang bent u minister van
vreemdelingen zaken”?
Ik ben sinds 27 mei 2003 minister van
vreemdelingen zaken. Dat is dus al 3
jaar lang”.
“wat vind u van u baan’’?
Ik vind mijn baan hartstikke leuk maar
je moet soms erg veel vergaderen.
“waarom mogen buitenlanders blijven in Nederland”?
Ze mogen niet blijven maar alleen als
ze een verblijfsvergunning hebben.
“gaan er nog meer mensen over
vreemdelingen zaken”?
Ja ik en minister Donner een klein beetje.
“Hoeveel vreemdelingen wonen er
in Nederland”?
In Nederland wonen een heleboel
vluchtelingen. Het zijn er ongeveer
10.000 vluchtelingen die in Nederland
wonen.
Door Nico, Wesley en Joris

REDEN VLUCHTEN
We vroegen een paar vragen aan
Zakia. Zakia betekent ruikt goed.
Ze is geen Moslim maar Christen.
Waarom bent u gevlucht?
Ik ben gevlucht omdat er oorlog in mijn
land was.
Uit welk land komt u?
Sudan
Vind u het beter in Nederland en
waarom?
Ja,ik vind het hier beter omdat het veel
veiliger is en het is ook gezond.
Hoe zijn jullie hier gekomen?
Met het vliegtuig natuurlijk.
Heeft u nog in een ander land
gewoond voordat u naar Nederland
bent gevlucht?
Nee.
Hoe lang zijn jullie hier al?
Bijna 5 jaar.
Wat vind u van Rita Verdonk?
Ik vind Rita Verdonk erg slecht.Van mij

mag ze doodvallen.Ik vind haar zo
gemeen.
Wat gebeurd er als u terug gaat naar
uw eigen land?
Ik kan niet terug naar mijn land. Ik ben
bang. Als ik terug ga naar mijn land
dan word ik vermoord.
Heeft u nog familie in uw eigen
land?
Ja, maar ik heb weinig contact.
Als u status krijgt waar gaat u dan
heen?
Geen probleem dan blijf ik hier
gewoon.
Heeft u werk?
Op dit moment niet maar ik wil wel
graag.
Hoe gaat u naar de stad?
Met de fiets.
Vind u dit een goed AZC?
Nee het is niet goed.Het is te klein.

INTERVIEW MET KOUTAR
Wij houden een interview over Koutar
Hourmat-allah Koutar is gevlucht uit
Algerije omdat daar oorlog was
tussen hun geloof. De reis duurde 2
dagen lang omdat ze via Algerije met
de boot naar Nederland vluchtte.
Ze was 5 en een half toen ze ging
vluchten naar Nederland En kwam
eerst in: Breda en toen ging ze naar
Eindhoven en van Eindhoven ging ze
naar Rotterdam en van Rotterdam
naar Hoogeveen en van Hoogeveen
naar Appelscha en van Appelscha

naar Witmarsum. De reis ging door
Marokko,Spanje Frankrijk,België en
kwam zo in Nederland.Toen ze in
Nederland kwam vond ze het best
makkelijk om de Nederlandse taal te
leren dus maakte ze sneller vrienden.
Nu wil ze wel weer naar haar eigen
land toe omdat ze haar familie leden
mist maar dat kan niet omdat er oorlog
is. Ze heeft het hier heel erg naar haar
zin in Friesland!!!
Door Wilma Ypma,Shirley Beets en
Dorien Haitsma

Weerbericht
Het is vandaag weer echt
Hollands weer met regen
en wind.

INTERVIEW

INTERVIEW MET FAMILIE GASMI

Interview met mevr. G.Jager.

De familie Gasmi woont in de AVO. De
familie bestaat uit zes personen:
Meneer en mevrouw Gasmi, Rathep,
Allah, Anas en Gijs.
De familie Gasmi heeft het in de AVO
niet naar hun zin. “Het is voor dieren
en niet voor mensen!’’ vertelt meneer
Gasmi. “ Er is maar 1 raam in het
woninkje en de wc, de wastafel, de
douche en de keuken zitten in 1
kamertje. We hebben geen geld voor
goede kleren en spullen! Ook krijgen
de kinderen geen drinken mee naar
school omdat daar geen geld voor is.”
“We hebben in Oktober 2003 in
Drachten buiten op het station moeten
slapen met een kleine baby! Maar nu

Geertje jager woont samen met haar
man in Harlingen.
Ze werkt in Witmarsum en heeft daarvoor ook nog in Harlingen en
Franeker gewerkt in de AVO. Ze heeft
voor dit werk gekozen omdat ze overspannen was en ze zo van haar overspanning afgekomen is. Haar familie
staat achter haar. Soms is ze ook
vaker in Witmarsum dan thuis.Ze is
best wel streng, maar dat respecteren
de mensen in de AVO. Haar familie
heeft ook met vluchtelingen gewerkt
zoals haar dochter die heeft in de
AMO”S (alleenstaande minder jarige
asielzoekers) gewerkt. Haar moeder
heeft in een crèche gewerkt voor
vluchtelingen. Ze vind het leuk om
met verschillende culturen te werken.
Geertje Jager heeft er ook voor
geleerd om met vluchtelingen te
werken. Ze vind het goed dat hier
vluchtelingen zijn. Geertje vind het
goed dat die mensen hier zijn, die het
in hun eigen land niet goed hebben.
Ze werkt al tien jaar met vluchtelingen. Ze doet ook allerlei spelletjes
met de kinderen in de speelkamer en
nog andere activiteiten zoals: disco en
bingo. Ze moet er wel om denken met
Nederlandse humor.

we in een huis wonen is het niet veel
beter. Het stinkt en we hebben last van
vliegen en ratten en als het buiten
warm is, is het binnen nog veel
warmer.” Meneer Gasmi wil terug naar
Tunesië het land waar hij geboren is,
maar dat gaat niet want dan gaat het
gezin uit elkaar. Hij komt namelijk uit
Tunesië en zijn vrouw uit Syrië. Gijs is
geboren in Nederland, dus die mag in
Nederland blijven.
Meneer Gasmi schrijft ook drie keer
per week naar een krant in Londen
omdat hij graag terug wil naar zijn
eigen land, maar dat, dat niet gaat.
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