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HOE, WAT EN WAAROM BIJ VLUCHTEN
FERWERT - Wij hebben een stukje
geschreven over vluchtelingen. We
schrijven over hoe vluchtelingen hier
komen, wat de reden is en waarom
ze worden teruggestuurd.
Hoe komen ze aan op schiphol?
Als asielzoeker of vluchteling kan je
in Nederland asiel aanvragen.
Als je aan komt moet je je aanmelden
bij een aanmeldcentrum.
De naturalisatiedienst beslist of jij of

hij of zij van de vreemdelingenwet of
je mag blijven. Zij kijken of je in aanmerking komt om in een AZC
geplaatst te worden.
Als je goed bent gekeurd krijg je een
verblijfsvergunning. Totdat je een vergunning hebt blijf je eerst even in een
onderzoekcentrum en opvangcentrum.
Wat is de reden?
De reden is dat de mensen vaak
vluchten omdat er oorlog is, discriminatie, strenge regering, homoseksualiteit,armoede, hongersnood, geweld
en vies water.
Dat is dus een reden om er weg te
vluchten.
Waarom worden ze teruggestuurd?
Sommige vluchtelingen worden teruggestuurd omdat de regering denkt dat
het in hun eigen land wel veilig is.
Maar als ze in hun eigen land de
doodstraf of gevangenisstraf krijgen
dan mogen ze wel blijven.
Door: Anne en Roy

DE TOP 10

D e z e v l u c h t e l i n g h e e ft e v e n e e n s e e n l a n g e r e i s a f g e l e g d

VLUCHTELINGEN IN HUN EIGEN LAND
FERWERT. “…Wat dat betreft vind ik
het heel erg dat er meer dan 9.5 miljoen vluchtelingen in hun eigen land
vluchten”, aldus Meester Niels van
OBS Op e trije.
Je ziet dat er erg veel vluchtelingen
in hun eigen land vluchten.
Dat er zoveel vluchtelingen in hun
eigen land zitten komt doordat ze
geen geld hebben om naar een ander
land te vluchten.

Daardoor zijn ze de hele tijd op de
vlucht, want de politie kan ze in hun
eigen land gauw vinden.
Zo Makkelijk is het ook niet om in je
eigen land te vluchten.
Ik zou het heel moeilijk vinden om in
mijn eigen land te vluchten.
Hiernaast staat het lijstje met de
top 10 landen.
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Colombia
Afghanistan
Iran
Duitsland
Pakistan
Soedan
Verenigde
Staten
Rusland
Servië en
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Azerbeidjaan

2.000.244
1.127.468
1.046.722
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968.774
845.867
684.564
664.552
627.476
618.812

Totaal=9557871 vluchtelingen

Door: Cas Widdershoven en Daan
Klompstra.

SALOMON KALOU IN ONZEKERHEID VOOR HET WK
Voornaam: Salomon
Achternaam: Kalou
Geboortedatum: 05-08-1985
Geboorteplaats: Oumé, Ivoorkust
Nationaliteit: Ivoorkust
Speler van: Feyenoord

Hij is de jongere broer van
Bonaventure Kalou, en maakte op
zeventienjarige leeftijd zijn debuut
voor Feyenoord 1. Kalou kan als
links- en rechtsbuiten, maar ook als
centrumspits uit de voeten. Het voetbalseizoen 2005/2006 was nog maar
net begonnen of er werd al gespeculeerd over een eventuele overgang
van Feyenoord naar PSV. Niet veel
later ontstond er commotie rondom
Kalou en zijn teamgenoot Dirk Kuijt.
Beide spelers zouden door Feyenoord
verkocht zijn aan een buitenlands

bedrijf zonder dat de beide speler
daarvan op de hoogte waren.
Feyenoord ontkende alles. Al met al
was het resultaat dat de “K2” zoals de
voorhoede van Feyenoord (Kalou en
Kuijt) liefkozend genoemd wordt in
Rotterdam bleef. Ook kwam Kalou in
het nieuws omtrent zijn mogelijke
naturalisatie tot Nederlander. Kalou
liet in de media weten wel oren te
hebben naar het Nederlands elftal.
Kalou kwam nog nooit uit voor de
nationale ploeg van ivoorkust en kan
zodoende in aanmerking komen voor
Nederland, mits hij genaturaliseerd
zal worden. Zijn broer Bonaventure
had hem deze tip gegeven, nadat hij
zelf regelmatig problemen had ondervonden met de Ivoriaanse bond.
Bondscoach Marco van Basten ziet
Kalou als een groot voetbaltalent en
had vrijwel direct oren naar deze
mogelijke naturalisatie. De minister
voor Vreemdelingenzaken en
Integratie, Rita Verdonk, meende dat
Kalou niet in aanmerking zou kunnen
komen voor een versnelde naturalisatieprocedure. Hierdoor zou hij het WK
voetbal 2006 mislopen en zou hij zich
pas kunnen richten op het volgende
grote toernooi. Van Basten is echter
zo gecharmeerd van de kunsten van
Kalou dat hij het er niet bij laat zitten.
Hij krijgt medestanders, waaronder

voetballegende Johan Cruijff, maar
ondanks dat de voetbalkenners het
over eens zijn da Kalou van meerwaarde voor het Nederlands elftal is
bleef Verdonk voet bij stuk houden
wen wees het verzoek voor een tweede maal af. Hierop werd besloten om
een zaak aan te spannen voor de
rechten. Op 9 december deed de
rechter uitspraak. De uitkomst was
teleurstellend voor Verdonk, maar
positief voor Kalou en Van Basten. De
rechter bepaalde namelijk Verdonk
opnieuw zal moeten kijken of Kalou in
aanmerking komt voor een versnelde
naturalisatie procedure. Verdonk heeft
zes weken de rijd om in beroep te
gaan tegen deze uitspraak, of zij moet
binnen diezelfde termijn opnieuw een
beslissing genomen hebben over het
verzoek van Kalou. Van Basten kondigde in de rechtszaal aan dat als
Kalou een Nederland paspoort zou
krijgen hij zeker is van een plaats
binnen de selectie. Op diezelfde
december vond in Leipzig de loting
plaats voor het WK. Het lot bepaalde
dat Nederland werd ingedeeld in een
groep met Ivoorkust. Mocht Kalou het
WK halen, dan zal hij daar aantreden
tegen zijn eigen landgenoten en
hoogstwaarschijnlijk tegen zijn eigen
broer.
Door: Watze, Arjen en Jurjen

WAAROM VLUCHTEN MENSEN UIT IRAK

VLUCHTEN

Waarom vluchten mensen uit Irak???
Nou, dat gaan we in dit artikel uitleggen. Mensen uit Irak vluchten vaak
door hun geloof. Bijvoorbeeld als ze
een ander geloof hebben.

Veel reden zijn er om te vluchten.
Maar voor iedereen geldt… je familie, vrienden huis, werk of school
laat je niet zomaar achter.
Denk je eens in dat jou zou moeten
vluchten. Terug naar huis kan niet
meer. Je kunt niks van je spulletjes
mee nemen. Afscheid nemen van je
vrienden is er niet bij.
Mensen vluchten om heel veel redenen bijvoorbeeld voor oorlog of
omdat ze onderdrukt worden door
hun politieke partijen en dergelijke.
Vluchtelingen in friesland
Mensen die naar Nederland komen
en asiel vragen moeten afwachten
als ze hier wel mogen blijven.
Na twaalf jaar weten sommige mensen in Friesland pas dat ze mogen
blijven. Ons conclusie is dat de asielzoekers niet goed behandelt worden
door de Nederlandse staat.
Door: Wilco

Dan zouden ze je kunnen vermoorden. Dat staat de wed niet af.
In de ene regel is het verboden en in
de andere niet. Als ze daar achter
komen kan het zijn dat je leven op het
spel staat. Dan is het slimmer om te
vluchten.
Omdat de kans anders te groot is dat
je word vermoord of mishandeld.
Daarom vluchten mensen vaak uit
Irak. Maar dat ze uit Irak zijn gekomen zegt nog niet dat ze veilig zijn.
Want als ze terug worden gestuurd
dan zitten ze weer met hetzelfde probleem.

En als je niet teruggestuurd wil worden moet je leren jezelf aan te passen.
Dus de conclusie is dat als je uit Irak
vlucht je beter niet terug gestuurd kan
worden.
Door: Anneke en Nathalie

MENINGEN JUFFEN BASISSCHOOL OP ‘E TRIJE IN FERWERT
Wij gingen op onderzoek uit wat de
juffen van Vluchtelingen vinden.
We stelden ze allemaal de zelfde
vraag. Eerst vroegen we het aan de
juf van de groepen 1&2 juf Jikke
Er komen per jaar heel veel
Asielzoekers naar Nederland, vind
U dat ze mogen blijven of dat ze
terug moeten, waarom:
Ik vind dat het er een beetje vanaf

hangt hoelang ze hier zijn, als ze hier
al een paar jaar zijn mogen ze wel
blijven maar als ze hier komen, terwijl
er geen oorlog in hun land is, dan
kunnen ze wel in hun land blijven.
Daarna vroegen we aan de andere
juf van de groepen 1&2 juf Joke.
Het hangt er vanaf als ze hier komen
om van het rijke land te profiteren of
omdat er oorlog in hun land is.

De laatste juf die we vroegen naar
haar menig over Asielzoekers was
Juf Rommie van de groepen 3/4/5.
Alleen echte vluchtelingen die vluchten omdat er oorlog in hun land is
mogen wel blijven, maar die alleen
maar profiteren van het land, die niet.
Dit waren de menigen van de juffen.

Juf Joke

J u f R o m m y.

WAT IS HET?

VLUCHTELINGEN IN DE SAMENLEVING

Een vluchteling is iemand die uit een
ander land komt vluchten. Die
Helemaal hierheen komt en dan kijkt
of er een huis is. En sommigen
komen hierheen alleen voor al het
geld dat hij kan verdienen,voor eten.
En het is niet gemakkelijk om helemaal van een ander land te verhuizen want je moet ook eerst langs de
douane en dat is niet gemakkelijk.
WAT IS INTEGRATIE????????
Integratie is dat mensen zich uit
andere landen moeten gedragen bijvoorbeeld dat mensen uit Somalië of
andere landen zich hier in Nederland
moeten aanpassen aan onze cultuur
daarnaast moeten ze zich aan de
wet houden. DIT VINDEN DE JUFFEN VAN OBS OP E’ TRIJE VAN
VLUCHTELINGEN Wat vindt u er
van dat er zoveel vluchtelingen zijn?
Juf Joke : Ik heb er veel moeite mee
dat er zoveel Mensen uit andere
landen die hier alleen maar voor
geld en een huis komen.
Juf Rommy : Het is eigenlijk best
triest dat er mensen Vast worden
gehouden Als je hier wil wonen
Moet je beslist je aan de regels
houden die hier zijn .
Door: Michel en Q u i n c y

Vluchtelingen horen bij onze
samenleving Nog niet zo lang geleden kenden we vluchtelingen vooral
van de televisie. Op de vlucht voor
honger en geweld, ergens in een ver
land. Vluchtelingen zijn steeds vaker
de nieuwe buren in onze straat. De
nieuwe leden van de sportclub. De
nieuwe collega’s op het werk.
Vluchtelingen maken blijvend deel uit
van onze samenleving.Onbekend
maakt onbemindOp iets nieuws reageren mensen eerst vaak afwachtend. Even de kat uit de boom kijken
is normaal. Maar daarna hebben we,
Nederlanders en vluchtelingen, de
keus. Maar we kunnen elkaar ook
leren kennen. Dat is de moeite waard,
want als je een vluchteling ontmoet,
gaat er een wereld voor je open.
Vluchtelingen blijken mensen te zijn
met een bijzonder levensverhaal. Een
kijkje in die andere leefwereld en cultuur is een ervaring die je leven kan
verrijken.Langs elkaar heen leven of
samen leven De integratie van
nieuwkomers in Nederland verloopt
niet probleemloos. Voor vluchtelingen
is het niet makkelijk om in ons land in
korte tijd hun draai te vinden. En
Nederlanders staan soms wantrou-

Door: F.v/d Velde Y.E Schukking

Juf Jikke

wend tegenover nieuwkomers, zoals
vluchtelingen. Toch is succesvolle
integratie van enorm belang. Want
integratie gaat over ons allemaal. Het
bepaalt of we ons in onze eigen
omgeving thuis voelen. Zelf een bijdrage leveren aan integratie is dan
ook de moeite waard. Het leven van
een vluchteling kan soms vervelend
zijn.
Door: S. Sudmeijer en S-j. Lettinga

E e n k i n d w o r dt t o e g e s p r o k e n .

Weerbericht
Het is lente. Windkracht 4.
5 graden. Af en toe regen
en beetje bewolkt.

HET AZC IS KLEIN
De verblijfs vergunning.
In het azc wachten mensen op een
verblijfs vergunning.Soms wachten
mensen er wel tien jaar op een verblijfs vergunning.

Het azc.
In het azc zitten mensen vaak met
twee of soms drie gezinnen in een
huis.Ze zitten meestal heel krap.

Als er in een brief staat dat ze mogen
blijven zijn ze geen asiel Zoeker meer
maar Nederlander.
Ze mogen dan een huis zoeken.Maar
als er in een brief staat dat ze niet
mogen blijven moeten ze terug naar
hun eigen land.

K i n d e r e n i n St i e n s z i j n d a g e n d r u k

De kinderen moeten wel gewoon
naar school.En ze moeten heel vaak

verhuizen.
Dan gaan ze naar een ander azc.en
moeten ze andere vriendjes maken.
Wat is er in het azc.
In elke azc zit een bibliotheek.En de
kinderen leren daar met een computer omgaan in het computerhok.Er
zijn gemiddeld 200 huizen in een
azc.En ongeveer 80 caravans.
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat
de mensen in een azc niet veel ruimte hebben.
Door: Herman en Douwe

VLUCHTELINGENKWIS
Vraag 1, vluchten vluchtelingen vaak
in hun eigen land?
a. soms b. vaak c. nooit
Vraag 2, mogen vluchtelingen in
Nederland blijven?
a. nee b. altijd c.soms
Vraag 3, Hoeveel vluchtelingen
(ongeveer) kwamen in 2004 in NL?
100.000 b. 15.000 c. 10.000
Vraag 4, Hoe heet deze krant?
a. verhalen uit de klas b. klasseverhalen c. klassekrant.
Vraag 5, Van welk land komen de
meeste vluchtelingen?
a. Irak b. Afghanistan c. Iran
Vraag 6, Hoe lang is er in
Afghanistan al oorlog?
a. 20 jaar b. 15 jaar c. 26 jaar
Vraag 7, Wat zijn Ama’s?
a. Minderjarige vluchtelingen b.
Minderjarige vluchtelingen zonder
ouders c. Senioren vluchtelingen
Antwoorden:
1.B 2.C 3.C 4.B 5.A 6.A 7.B
Door: Daan en Cas
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