CBS De Pream - Heerenveen

IN DEZE EDITIE:

De oorlog is voorbij maar, het is er
nog steeds een grote puinhoop. De
mensen zijn bang dat er weer een
bomaanslagen komen.

KABUL - Een school in Afghanistan
die niet ver van een basis met buitenlandse militairen is gelegen, is dinsdag getroffen door een raket. Daarbij
zijn ten minste zeven leerlingen om
het leven gekomen.

De mensen zijn erg arm en uitgehongerd ze geen geld voor eten en werk
hebben ze ook niet. Dinsdag gebeurde er iets vreselijks:

Vierendertig personen,onder wie een
leraar en een schoonmaker, raakten
gewond.
Door: Kim en Gilbert

- Wonen in een container

- Populaire sporten
- Iraaks gerecht
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AFGHANISTAN NA DE OORLOG ...
Hoe is het in Afghanistan?

- Vluchten voor oorlog

jaargang 1

amnesty
angst
armoede
AZC huizen
bang
buiten
Dorst
geen eten
honger
hulpeloos
inburgeringstest
kleine kamers
niks
onveilig
onzeker
oorlog
reizen
vluchten
vluchtelingen
vluchtelingenkampen
vol
nachten

De strip is gemaakt door Lolke
De puzzel is gemaakt door Sylvia

INZAMELTIPS
1. Vraag vrienden of ze met je
mee willen doen.
2. Maak een mooie bus waar het
geld in kan.
3. Ga in je straat bij alle huizen
langs en vertel een verhaaltje
waarom je het doet.
4. Ga zo bij alle huizen langs en
doe hetzelfde.
5. Als je klaar bent vraag je aan je
vader of moeder of die het geld
weg wille brengen.
Door: Gerlieneke en Jaap-Willem

VLUCHTEN VOOR OORLOG OF BEDREIGING
Heerenveen - Waarom vluchten mensen?? Mensen vluchten meestal als ze
in gevaar zijn. Zoals:
Ze worden bedreigd er kan ook oorlog
zijn. Maar het Kan ook zijn dat ze geen
werk
hebben.
Misschien
wil
Iemand ze ook wel
vermoorden.

Sommige mensen moeten ook heel
lang wachten lang Wachten voor hun
verblijfsvergunning en dan is het op
Het laatst heel vaak dat ze toch weg
moeten!

Hoe vluchten mensen??
Mensen vluchten met heel veel vervoersmiddelen zoals: Treinen, vliegtuigen, vrachtauto, boot, auto, fiets,
bus,bromfiets, bij de vrachtauto gaan
ze meestal stiekem mee in het laad
ruim en ze proberen
van alles om te
vluchten.
Sommige mensen
gaan zelfs lopend.
Dat kan soms heel
ver zijn .

Sommige mensen
Denken ook dat ze
het beter in een
ander land hebben

Bijvoorbeeld
Turkije
Nederland.

Maar er komen niet
zo veel vluchtelingen
meer in Nederland,
want er zijn veel
strengere regels dan
eerst.

Dat is ongeveer
2000 kilometer. En
dat allemaal op je
voeten lopen of fietsen.

Rudy als verstekeling onder een vrachtwagen.

Want steeds minder mensen krijgen
een verblijfsvergunning.

En er Worden ook steeds minder AZChuizen gebouwd.

van
naar

Geschreven door: ineke en rudy

WONEN IN EEN CONTAINER ALS HUIS
Wij bespreken de AZC-huizen hierna
op uiterlijk en groote.
Azc-huizen lijken op containers met
hier en daar een raampje.

een tijdje in zit dan lijkt het stukken
groter.
Ik en mijn familie wonen ook in azchuizen en de buren van ons ook.

huisje bouwen.
Wij hebben twee huizen aan elkaar
gebouwd.

E n k e l e f o t o ’s v a n e e n a z c - h u i s i n d e b u u r t v a n H e e r e n v e e n

Ze zijn niet zo groot maar als je er

Je kunt ook nog van alles om zo'n

Door: Gilbert en kim

ASIELZOEKERS IN GETALLEN

GEDICHTEN

Nederland is een land waar haast geen oorlog voor komt, nou eigenlijk geen
oorlog. Daarom komen vluchtelingen ook naar Nederland om te wonen en
werk te zoeken. Dat doen ze omdat het in hun eigenland niet veilig is. Omdat
er dat niet genoeg voedsel is. Ze vluchten ook om dat er oorlog is. Dit komt
vooral in Oekraïne, Irak, Syrië,Marokko, Algerije, Tunesië.

Ik weet nog.

In perspectief
Er wordt in het politieke en maatschappelijke debat veel gesproken
over de noodzaak het aantal asielzoekers drastisch in te perken. Dat
geeft ten onrechte het idee dat
Nederland de zwaarste lasten draagt
bij het opvangen van vluchtelingen.
De cijfers over het aantal vluchtelingen, asielzoekers en ontheemden in
de wereld in 2004 zetten de inspanningen van Nederland in het juiste
perspectief.

Aantal vluchtelingen, ontheemden en
andere groepen van belang voor de
UNHCR
in 2004
1 Colombia 2.000.244
2 Afghanistan 1.127.468
3 Iran 1.046.722
4 Duitsland 973.392
5 Pakistan 968.774
6 Sudan 845.867
7 Verenigde Staten 684.564
8 Rusland 664.552
9 Servië en Montenegro 627.476
10 Azerbeidjaan 618.812
31 Nederland 155.257

Ik weet nog hoe de mensen keken:
De oorlog wat voorbij,
De angst nog niet vergeten,
Maar diep van binnen weten:
Dit nooit meer. we wijn vrij.
Vandaag is het als toen gebleven:
Daar staan ze, bang en blij,
De mensen die nu leven
Met jou en mij erbij,
De doden niet vergeten
Bij het feest om vrij te zijn.
Door: jennifer en alien

GERECHT UIT IRAK
Hoofdgerecht uit Irak

snijden en dan gaar
koken. Vervolgens kan
alles bij elkaar gedaan
worden en de kruiden er
doorheen doen (zout,
nasikruiden, kurkuma
zwarte peper en knoflookpoeder).

"Tachien"
Ingrediënten:
300 g rijst
150 g kip
sperziebonen
kleine wortels
prei
bloemkool
zout
nasikruiden
2 tl kurkuma(geelwortel)
2 tl zwarte peper
1 tl knoflookpoeder

J a a p - W i l l e m e n G e r l i e n e k e p r e s e n t e r e n d e I r a a k s e Ta c h i e n

Bereidingswijze:
Kook de kip gaar en snij het in kleine
stukjes. De groenten in kleine stukjes

Leg het even apart tot
de rijst gekookt is en
daarna kan alles door
elkaar geschept worden.
Door:
Gerlieneke de Boer en Jaap-Willem
Boersma

VLUCHTELINGENSTRIP VAN ATTJE EN SJOERD CBS DE PREAM

Weerbericht
We e r b e r i c h t v a n I r a k .

POPULAIRE SPORTEN
Heerenveen - De populairste sporten
uit landen van vluchtelingen.
In Irak houden ze erg van voetbal.
Maar als je in China vraagt van welke
sport zij houden zeggen ze waarschijnlijk
batminton,
tafeltennis,
schoonspringen voetbal of zwemmen.
Maar in Turkije houden de mensen
heel erg van voetbal.
En wat verder in het noorden, in
Rusland houden ze ook erg van voetbal.
En weer helemaal naar het zuiden in
Eritrea houden de mensen erg van
hardlopen.

Maar in Congo houden ze heel erg
van voetbal.
En in Angola houden de mensen erg
van handbal, voetbal of volleybal.
En in Iran zeggen de mensen vast en
zeker boksen of gewichtheffen.
En als je in Zuid-Amerika komt om
precies te zijn in Colombia zeggen ze
skeeleren , voetbal of wielrennen.
Zo heb je nog niet eens alles opgenoemd.
En als je dit goed hebt gelezen zie je
dat de sporten over de hele wereld
zijn verdeeld.

Wo e n s d a g i s e r v o l o p z o n
met temperaturen van 26
tot 32 graden.
Vo o r d e k o m e n d e d a g e n w o r dt h e t n o g i e ts w a r m e r.
O p v e e l p l a a ts e n i s e r
80% kans op zonneschijn.
Er is heel weinig kans op
neerslag. In het zuiden
van Irak zijn de maximale
temperaturen ongeveer 30
tot 40 graden.
In het noorden is dat
ongeveer 30 tot 35 graden
Door: Attje en Sjoerd

Door: Iris en Jorrit
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een project van
Vluchtelingenwerk
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