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VLUCHTEN!
Vluchten uit een ander land, bijvoorbeeld voor een brandt.
Het komt door oorlog en geweld, en
VREDE is het enige wat telt.
Ze zoeken naar een rijk land, en
komen uit een arm land.
Ze zoeken naar een huis, daar voelen
ze zich thuis.
Ze komen terecht in een asielzoekerscentrum of cel, en in hun eigen land is
een rel.
Van minister van Verdonk moeten ze
terug naar huis, maar daar voelen ze
zich niet thuis.
Ze zijn jaren onzeker, en ze worden
als maar bleker.
Ze spreken perfect de Nederlandse
taal, en ze vertellen hun verhaal.
De organisatie vluchtelingenwerk,
helpt hun aan een huis en werk.
Kinderen zitten in de cel voor niets, en
hebben zelfs geen fiets.
Het is niet eerlijk en ook niet fijn, het
doet ze heel erg pijn.
Door:Ellen, Marloes & Lutske

GIRO 999
Hallo wij zijn de redactie van de T.D.S.
Wij willen graag geld inzamelen voor
de vluchtelingen.
Daarbij hebben wij uw hulp nodig.
Van uw geld kunnen we deze mensen
helpen.
Dat geld sturen we naar vluctelingenwerk.
Die organisatie helpt vluchtelingen.
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SAMIRA OP DE VLUCHT
Samira woont in Afghanistan.
Ze is 10 jaar en heeft nog nooit een
school van binnen gezien, omdat ze
niet naar school gaat maar elke dag
hard op het land werkt.
Dat vind ze niet leuk maar het moet.
Haar goede vriendin, Radja, gaat wel
naar school zij verteld Samira er veel
over.
Samira loopt over het droge zand
naar hun krakkemikkige hutje.
Daar is haar moeder Koeri aan het
eten geven.
Hij is het jongere broertje van Samira.
Mama ik wil ook zo graag naar school,
net als Radja. Zegt Samira als ze
binnen is.
Ik weet het, maar daar hebben we
geen geld voor.
Samira wil naar buiten gaan maar net
als ze 1 stap heeft gezet hoort ze een
enorme knal.
Van schrik begint Koeri te huilen.
Een bom aanslag!! Roept haar moeder.
Ze rennen het hutje uit om te kijken
waar de knal vandaan komt.
Daar!!gilt haar moeder.
Dat…dat is de school van Radja!!
Stamelt Samira en ze rent ernaar toe.
Wacht!! Het is daar levens gevaarlijk!!
Roept haar moeder.

Nou en?!! Ik moet Radja redden!! En
Samira rent de al half ingestorte
school in.
5 seconden later is ze bij het lokaal
van Radja en de anderen.
Kom snel! Roep Samira anders overleven jullie het niet!!
Dan valt er een groot stuk van het plafon op de meester.
Kom mee!! Gilt ze in paniek.
En de kinderen rennen met haar mee.
Die avond: mam ik wil hier weg ik vind
het eng!!
Ja is goed, we vertrekken morgen.
Meteen pakt Samira al haar spul, het
is niet veel.
De volgende dag gaan ze met een
hobbelig busje naar het vliegveldje.
Daar stappen ze in een klein vliegtuigje voor maar 20 personen.
Na een hele poos komen ze in
Engeland waar ze over stappen op de
boot naar Nederland.
Ze moesten meteen naar het A.Z.C.
daar hadden ze het veel beter
ondanks dat haar moeder vrijwel blut
was.
Na 2 weken zat Samira op school en
had haar moeder werk!!!!!
Toch was Samira triest, ze miste
Radja vreselijk en Radja haar net zo
erg…

GEEN KIND IN CEL
Vind u ook dat kinderen niet in de cel
horen? Wij vinden van niet.
Wist u dat ze in thuislanden kinderen
op een rij worden gezet en dan
gewoon dood worden geschoten? En
dat hun ouders gedwongen worden
om te kijken? Dan denken ze dat ze
naar een andere veilige land gaan en
dan worden ze hier opgesloten!! Dat
is toch ook niet normaal.Dus bedenk
acties doe met andere acties mee en
verzamel handtekeningen! En laat de
kinderen met hun ouders misschien
weer vrij.Veel handtekeningen dus
hoe meer hoe beter.Dat zou een hele
verbetering zijn. Daarom hebben wij
hier acties tegen, dusss…help ook
mee!!!!!
Door:Wietske v/d Heide en Suzanne
Krabbendam.

WIST JE DAT...
... er op De Trije
Doarpenskoalle veel tekeningen
en puzzels gemaakt zijn voor
de krant. Door het gebrek aan
ruimte kunnen deze helaas
niet allemaal worden geplaatst.
... deze groep meer dan 40
handtekeningen heeft verzameld voor de actie Geen Kind
in de Cel

SJARANA EN KORJA: WE MOETEN TERUG

WE WAREN VRIJ

hallo wij zijn:Sjarana en Korja.
Wij zijn een tweeling van 13 jaar.
Wij zijn gevlucht uit Irak toen we 1
jaar waren.
Dus we zijn nu al 12 jaar in
Nederland.
En er is nu nog steeds oorlog in Irak.
Wij zouden graag hier in Nederland
willen blijven, maar dat kan maar op 1
manier.
En dat is in de gevangenis.
We moeten terug naar Irak.
Maar dat willen we niet.
Want in Nederland is GEEN oorlog en
dan verliezen we onze vriendinnen.
We moeten vertrekken in december
2006.
Dus daar denken we noch niet aan.
Onze vader werkt ook in het leger,

Het is midden in de nacht, Mama
maakt me wakker. Nu is het zover, we
gaan vluchten. We vluchten naar
Spanje, en dan gaan we met de boot
naar Engeland. Mama had gister de
tas al gepakt. Alleen nuttige spullen
mochten mee, dus moet ik mijn knuffel achterlaten. Ik moet zelf mijn eigen
koffer dragen. Het paard zit ook helemaal vol. Het hele dorp verzameld
zich bij het pleintje. Mijn vriendje
Carlos gaat ook mee. Hij heeft ook
een koffer. Er was nog ruimte over
dus hij vroeg of ik nog wat mee wilde
nemen. Ik rende zo snel als ik kon
naar huis om mijn knuffel te halen. Na
een tijdje was ik terug en ik stopte mijn
knuffel in Carlos zijn tas. De vlucht
ging beginnen en Carlos zijn vader die
de groep leidde zei dat we gingen
lopen. We gingen eerst naar het bos
want via het bos zouden we vluchten.
Hier kwamen Katia en haar moeder in
de groep. Ze woonden aan de rand
van het bos. We liepen het bos in. Ik
liep naast Katia en Carlos. Wij wisten
niet waar we heen gingen, maar dat
zagen we wel. We liepen langzaam
door het bos. Ik begon te merken dat
het morgen werd. Even later zag ik de
zon pas echt. We waren uit het bos.
Nu kwamen we in een dorp, dat ik niet
kende. Ineens begonnen we harder te
lopen. Wat was er aan de hand, wat
gebeurde er? We gingen weer een
bos in. Hier bleven we stilstaan. Katia
vroeg aan haar moeder wat er aan de
hand was. Katia’s moeder zei dat er
Duitsers aan kwamen en dat die hun
niet mochten ontdekken. “Wij zijn
joods en dat mag niet van de
Duitsers”, vertelde Katia haar moeder.
Na een tijdje hoorden we geen auto’s
meer en we gingen kijken. Gelukkig
de Duitsers waren weg. Ondertussen
was er in de groep overlegd. Ze hadden besloten maar door het bos te reizen, dit was de veiligste weg. Toen we
het bos een eindje in waren hoorden
we ineens allemaal vliegtuigen. We
keken omhoog, het waren geen
Duitse vliegtuigen ze waren van de
Amerikanen. We gingen kijken wat er
gebeurde. We zagen dat de Duitsers
uitgeschakeld werden. We waren vrij!
De Duitsers waren uitgeschakeld.
Carlos zijn vader gaf het teken dat we
terug gingen naar het dorp. En zo
kwam alles toch nog goed!!

PUZZEL

dus die moest in Irak blijven.
En toen wij vijf waren, kregen wij
bericht dat onze vader overleden
was. SNIK, SNIK.
Wij wonen met onze moeder,onze
broer en drie katten in een klein huisje in Friesland.
Maar in mei kregen wij bericht dat wij
in juli al naar Irak moesten.
Toen we dat bericht kregen waren we
heel verdrietig.
Dus als we in Irak zijn en we lopen
gevaar, dan gaan we gewoon weer
naar Nederland of we gaan naar
Spanje toe.
Dit was ons verhaal Gr. Sjarana &
Korja
Door willianne postmus

Door Jorrit G.

KINDEREN VLUCHTEN
Wij vluchten uit ons land.
Want ons huisje is verbrand.
Er zijn nu oorlogen aan de gang
En wij zijn heel bang
Kinderen die niets mogen
Het duurt al zo lang
Wij zijn weg gevlogen
Naar een nieuw land
Gemaakt door: Sonja ter Mors en
Grietje v/d HeideHet

VERVOLG INTERVIEW
Nu gaan we verder met het tweede interview. Dit interview hebben we met een man
gedaan en die heet Abe Jepma. Hem hebben we ook 5 vragen gesteld.
Wat vindt u ervan dat mensen moeten
vluchten voor de oorlog?
Ik vindt het prima dat ze hier komen maar
als de oorlog afgelopen is dan wil ik wel
graag dat ze graag dat ze terug naar eigen
land gaan want anders wordt het hier te
druk.
Wat vindt u ervan dat kinderen net als
wij naar Nederland toekomen en dan
soms in de cel worden gegooid?
Ik vind het heel zielig voor die kinderen dat
ze op die leeftijd ook al in de gevangenis
moeten terwijl ze niets verkeerd deden.
Ook vindt ik dat er een andere opvang
moet komen met een buitenspeelzaal.

SPANNENDE VERGELIJKING
We zijn op pad geweest in de straten
van Reduzum, daar hebben wij twee
mensen geïnterviewd.
De eerste was een vrouw zij heette
van Trees Hemstra. En we hebben
haar 5 vragen gesteld.

Ze moest even nadenken en kwam
toen op het antwoord: Ik zou het
meeste lopen want je hebt toch geen
geld voor het vliegtuig en al heb je het
al je wordt waarschijnlijk op het vliegveld gepakt en in de cel gegooid.

Wat vindt u ervan dat er mensen
moeten vluchten voor de oorlog?
Zij antwoordde daarop: ik vind het diep
treurig dat ze moeten vluchten voor
mensen net als zijzelf…… Ook zij ze
dat ze er erg verdrietig van werd.

Hoe zou u door andere mensen ontvangen willen worden als u b.v.
Naar Nederland vluchtte?
Ik zou dan graag willen dat ze erg
aardig zijn en niet denken dat ik hun
land inpik ofzo.

Wat vindt u ervan dat kinderen net
als wij naar Nederland toekomen en
dan soms in de cel worden
gegooid?
Ik vindt het te gek voor woorden dat ze
in de gevangenis worden gegooid terwijl ze hier komen voor de vrijheid en
dat ze dan nog steeds niet in vrijheid
leven.

Als u een miljoen zou winnen wat
zou u ermee doen zou u ook wat
aan vluchtelingen geven?
Ik wil eigenlijk geen miljoen winnen ik
heb wel genoeg, maar als ik een miljoen zou winnen dan zou ik 5000 aan
een goed doel geven, 5000 aan mijn
kinderen, 5000 voor mezelf en de rest
zie ik wel.

Hoe zou u vluchten als er oorlog in
Nederland was?

Dit was het interview met Trees
Hemstra.

Hoe zou u vluchten als er oorlog in
Nederland was?
Dat hangt ervan af of ik dicht bij een vliegveld woon (maar dat zal wel lastig zijn!)
Hoe zou u door andere mensen ontvangen willen worden als u b.v. Naar
Nederland vluchtte?
Ik wil wel gewoon aardig opgevangen worden. “ik wol mij gewoan feilig fiele yn it
doarp”
Als u een miljoen zou winnen wat zou u
ermee doen zou u ook wat aan vluchtelingen geven?
Hij zuchtte even en zei toen: ik ga zelf vluchten naar een ander land want anders
komen er allerlei mensen om geld schooien en zeggen b.v. nou he Abe jij kan wel
even trakteren. (maar ik weet het ook
eigenlijk niet)
Heeft u het vergelijkt? Nog niet ??? Doe
het dan nu!!!!!
Door Tineke de Jager, Jitske Hofstra en
Aaltsje Hoekstra

Weerbericht
H e t i s b e w o l k t , 11 g r a d e n .
Windstoten en veel regen.

LAND IRAK
Sommige kinderen komen uit Irak
In dat land gaat er niks met gemak
Er zijn veel oorlogen
En kinderen die niet veel mogen
Ze willen weg
Want ze hebben in Irak veel pech
Het hele land is verwoest
En geen mens die zich daar met
schoon water douchet
Gelukkig zijn er mensen in andere
landen die geld geven
Zodat die mensen in Irak niet meer
beven!!
Door: Ciska Schuurmans

VLUCHTELINGEN
Er zijn veel vluchtelingen in Nederland
ze worden hier niet echt goed behandeld ze worden in een asielzoekerscentrum geplaatst of in de gevangenis. Als ze in de gevangenis zitten dan
kunnen ze niet naar buiten wanneer
ze willen ze kunnen ook niet naar
school dus ze leren niks.de vluchtelingen kunnen niet goed Nederlands
praten omdat ze niet naar school kunnen.ze zitten in de gevangenis maar
ze hebben helen maal niks gedaan en
dan vinden wij dus discriminatie. Rita
ver donk moet het dus anders aan
pakken. Ze moeten ze gewoon
behandelen als alle andere mensen.
ze moeten hun ook een kans geven
om te leven waar ze willen.als de oorlog nou eens op houd dan kunnen ze
vrede sluiten en dan is er ook meer
leefgebied. En dan hoeven de mensen ook niet meer te vluchten. Maar
het gaat niet zo makkelijk als je denkt.
de première heeft verkeerde ideeën
de regering het er weer niet mee
eens. Er is altijd wel wat.maar er zijn
ook andere dingen waardoor mensen
vluchten. Soms is er een dictator in
het land.Dan moeten ze alles doen
wat hij zegt. En de meesten willen dat
niet. Meestal is dat het geval.maar er
zijn natuurlijk nog meer dingen waarom mensen vluchten.bijvoorbeeld:
door een aardbeving of een orkaan of
andere gebeurtenissen.
Door: Janna,Johannes en Jorrit.

Elfje.
Je
Je vlucht
Je vlucht weg
Je vlucht snel weg
peg

www.geenkindindecel.nl

D e r e d a c t i e v a n g r o e p 7 e n 8 v a n D e Tr i j e D o a r p e n s k o a l l e .

Deze editie is
gemaakt door
Hendrik Zeinstra
J i ts k e H o f s t r a
Ti n e k e d e J a g e r
S i e ts e F e n n e m a
Jorrit de Groot
A a l ts j e H o e k s t r a
Janna Bokma
Joris Plantinga
Marc Wiersma
Johannes Posthumus
Jorrit Bonnema
L i s e t t e Wo l t j e r
Grietje v-d Heide
Marloes Knol

Ciska Schuurmans
Sonja ter Mors
L u ts k e d e L e e u w
Albert Hofstra
Friso Plantinga
Niels Eijzenga
Suzanne Krabbendam
Eline Froukje de Boer
We s s e l B e r g s m a
Hendrik de Boer
Wietske van der Heide
Ellen Schaafsma
Maurice Wiggers
Klasine Huistra
Theunis Hoekstra
Jelte Hofsteenge
Willianne Postmus

Astrid de Ruiter
J e ts e W i e r s m a
K l a s s e Ve r h a l e n i s
een project van

Vluchtelingenwerk
Fryslân gemaakt
d o o r Te r p 1 0
Communicatie.

