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over het waarom

         de hoop

         de vlucht

         de aankomst

         de opvang

         de ontvangst

         het nieuwe leven

Het verhaal van Aylan

Ik ben Aylan uit 
Syrië. Ik ben op de 
vlucht en hoop op 
een beter leven.
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Op de vlucht naar een beter leven.

Over het waarom

■ Mensen slaan niet alleen op de vlucht voor oorlogsgeweld, maar ook omwille van 
het niet mogen beleven van hun godsdienst.

■ Of omdat er geen toekomst is in hun land: er is weinig of geen werk, er heerst 
armoede, ellende is troef, kinderen sterven bij gebrek aan medische zorgen …

■ Weer anderen zijn het niet eens met de beslissingen van de regering, waardoor 
hun leven in gevaar komt.

Bij ons Bij Aylan

Hoi, Aylan. Ik ben blij 
om met jou kennis te 
kunnen maken. Jouw 
naam doet me denken 
aan de driejarige 
Aylan Kurdi die dood 
aanspoelde aan het 
strand. De foto ging de 
hele wereld rond.

Ja, ik ben ervan 
op de hoogte. 
Ook mijn verhaal is 
lang en triest.

In mijn land, Syrië, heerst er al sinds 2011 
een bloedige burgeroorlog. De soldaten van 
president Assad vechten met tegenstanders. 
Al meer dan 100.000 mensen kwamen om. 
Er staan nog weinig gebouwen recht 
in de dorpen en de steden die door de 
tegenstanders van de president bezet worden.

Mijn vader stierf tijdens een 
raketaanval. Daarop besloten wij 
ook op de vlucht te slaan. Mijn 
oudste broer zocht een eigenaar 
van een boot om ons naar een 
veilig land te brengen.

Mama probeerde zoveel als mogelijk 
spulletjes te verkopen én met het weinige 

spaargeld moest het lukken om de boottocht 
te betalen.

We betaalden de eigenaar van de boot. 
Ik wou nog enkele persoonlijke spulletjes 
meenemen. Maar dat kon en mocht niet.

Stel …
Stel dat jij met het gezin moet vluchten. 
Je mag drie voorwerpen meenemen 
die je zelf kunt dragen. Wat neem je mee?

1. __________________________________________

2. __________________________________________

3. __________________________________________

Gooi het in de groep
■ Som nog twee redenen op om te vluchten naar een 

ander land.
■ Som drie redenen op die niet oké zijn om te 

vluchten.

Wist je dit?

Syrië

België
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Op de vlucht naar een beter leven.

De vlucht

Stel …
Stel dat jij met het gezin op de vlucht bent in een 
vissersboot. Beschrijf drie problemen waarmee je 
tijdens de soms dagenlange overtocht te maken krijgt.

1. __________________________________________

2. __________________________________________

3. __________________________________________

Gooi het in de groep
■ Vind je het oké dat mensensmokkelaars geld 

verdienen door vluchtroutes uit te stippelen?  
Ze helpen de vluchtelingen, toch?

■ Was jij al eens op de vlucht voor iets of iemand? 
Vertel. Welke gevoelens overvielen je?

■ Van de om en bij 7 miljard mensen zijn er 36 miljoen op de vlucht: meer dan drie keer 
zoveel als het aantal Belgen.

■ Vluchtelingen komen in ons land niet terecht in een bootje. Het gebeurt met een vliegtuig, 
een grote boot, een bus, een auto. Of ze rijden mee achterin een vrachtwagen. Al of niet 
met medeweten van de chauffeur.

Bij ons Bij Aylan

Van mijn opa weet ik dat 
zijn opa in 1914 ook op 
de vlucht sloeg met zijn 
gezin. Toen brak de Eerste 
Wereldoorlog uit. Mijn opa 
spande hun muilezel voor 
een kar, waarop enkele 
meubeltjes en voorraad. 
Ze trokken toen richting 
Frankrijk.

Wij vluchtten in een 
rubberen bootje. Voor 
ons liep het goed af…

In een krakkemikkig opblaasbootje begonnen 
we de overtocht. Tijdens het varen, beseften 
we dat het bootje bij een eventueel lek 
binnen het kwartier kon zinken.
Na een uurtje varen, naderde er een grotere 
vissersboot. Dat was vooraf afgesproken.  
Die boot zal al goed vol. We stapten over.
Na enkele dagen varen, bereikten we het 
Europees vasteland.
Van de man die de overtocht organiseerde, 
wisten we dat ons nog een lange tocht 
wachtte. Neen, we wisten vooraf niet dat 
België voor ons het eindstation moest 
worden.
Het is ons uiteindelijk gelukt. We weten heel 
goed dat we boffen. We beseffen maar al te 
goed dat al duizenden vluchtelingen tijdens 
de overtocht stierven.

Wist je dit?
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Op de vlucht naar een beter leven.

Zoveel vluchtelingen

■ Zolang de speciale dienst in 
Brussel het dossier van elke 
asielaanvrager onderzoekt, 
wonen de asielzoekers enkele 
maanden – soms langer – in een 
opvangcentrum.

■ Het aantal asielaanvragen is momenteel 
torenhoog:

 2010 ➙  19.941   •   2011 ➙  25.479
 2012 ➙  21.463   •   2013 ➙  15.840
 2014 ➙  17.213   •   2015 ➙  om en bij 35.000
■ Ongeveer 60% van de asielzoekers mogen in 

ons land blijven. 40% wordt teruggestuurd.

Bij ons Bij Aylan

Stel …
Stel dat jij met jouw gezin asiel aanvraagt. Naar welke 
twee landen gaat jouw voorkeur? En waarom?

1. ___________________________________________

omdat _______________________________________

2. ___________________________________________

omdat _______________________________________

Gooi het in de groep
■ Situeer op de wereldkaart de landen waaruit nogal 

wat vluchtelingen zich aanmelden.
■ Wie voelt zich geroepen om over enkele landen info 

te geven?

Bij ons

Jawel. Om in België te 
kunnen verblijven, moet je 
asiel aanvragen. En ja, de 
rijen zijn soms ellenlang. 
Vluchtelingen komen immers 
niet alleen uit Syrië.

In de Dienst Vreemdelingenzaken zag ik ook 
mannen, vrouwen en kinderen uit Kosovo, 
Afghanistan, Pakistan, Eritrea, Nigeria, 
Guinea, Ivoorkust, Angola, Irak, Albanië...
Vanzelfsprekend verloopt de migratie niet 
alleen richting België. Van alle landen van 
de Europese Unie wordt verwacht dat ze 
vluchtelingen opnemen.
O ja, dat moet ik ook nog kwijt: als 
de asielaanvraag niet is goedgekeurd, 
proberen velen van de uitgewezenen via 
mensensmokkel naar een ander land te 
vluchten.
In België probeert een eerste groep 
mensensmokkelaars het met auto’s, busjes of 
vrachtwagens via Brussel naar Denemarken, 
Noorwegen en Zweden. Voor een tweede 
groep gaat het richting Groot-Brittannië. 
Vaak zoeken ze op de parkings van de 
autosnelweg een plaats in een truck.

Met regelmaat duiken er in 
de media foto’s op van een 
ellenlange rij vluchtelingen  
aan de Dienst 
Vreemdelingenzaken in 
Brussel. Jij stond daar ook?

Wist je dit?
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Op de vlucht naar een beter leven.

Tijdens het wachten … een kijk op IS

Stel …
Stel dat de IS ook in België actief is. Wat zul jij het 
meest erg vinden?

1. ___________________________________________

2. ___________________________________________

Gooi het in de groep
■ Bespreek hoe de wereldleiders eventueel de 

Islamitische Staat een halt kunnen toeroepen.
■ Ga na of de ideeën kunnen worden waargemaakt.

■ IS telt ongeveer 80.000 
strijders, waarvan er minstens 
3.000 uit westerse landen 
afreisden. Ook uit België.

■ De terreurgroep is heel 
rijk. Veel geld komt van de 
oliebronnen die in handen zijn 
van IS.

Bij ons Bij Aylan

De beelden van de 
terreurgroep Islamitische 
Staat zorgen voor heel wat 
onrust. Vreselijk. Toch?

In mijn land Syrië woeden er twee oorlogen 
tegelijk. In een deel vecht het leger van 
president Assad tegen verschillende groepen 
die eisen dat hij opstapt. Een ander deel van 
Syrië is in handen van Islamitische Staat.
De aanhangers van IS treden ontzettend 
wreed op. Ze ontvoeren en onthoofden 
mensen. Ze verwoesten dorpen. 
Honderdduizenden mensen lieten het leven. 
Ze branden huizen en scholen af.
In totaal sloegen al meer dan elf miljoen 
landgenoten op de vlucht. Vier miljoen 
mensen trokken naar een ander land, bijna 
acht miljoen zoeken een veiligere plaats in 
Syrië zelf.
IS heeft ongeveer een derde van Irak en 
Syrië in handen. Dit komt overeen met een 
gebied dat 6,5 keer groter is dan België.
IS is van mening dat iedereen die zich niet 
strikt als moslim gedraagt, van kant moet 
worden gemaakt.

Wist je dit?

■ In juni 2015 riep de Islamitische Staat zichzelf 
uit tot een kalifaat: IS wil de leider zijn over 
alle moslims.

■ De huidige leider is de 43-jarige Irakees Abu 
Bakr Al-Baghdadi. Hij laat zich weinig of nooit 
zien.

Tsss. De IS, daar zeg je me 
wat. Ook ons gezin kreeg er 
mee te maken. Niet te tellen 
mensen uit Syrië, alsook uit 
enkele buurlanden sloegen 
voor de IS op de vlucht.
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Op de vlucht naar een beter leven.

Leven in het opvangcentrum

■ In andere landen komen de 
vluchtelingen terecht in kampen. 
Op een groot terrein komen er 
tenten of containers.

■ In zo’n tentenkamp worden er 
waterleidingen aangelegd. Water 
is immers levensnoodzakelijk.

■ Grote organisaties zoals het Rode Kruis en 
Unicef nemen in de tentenkampen nogal wat 
taken op zich. Met regelmaat vragen ze de rijke 
landen om hen financieel te steunen.

Bij AylanBij ons

Na onze asielaanvraag 
kwam ons gezin terecht 
in een opvangcentrum in 
Vlaanderen. We kunnen er 
wonen zolang de speciale 
dienst in Brussel de 
asielaanvraag onderzoekt.

In het opvangcentrum wonen we samen 
met mensen uit verschillende landen, met 
verschillende culturen en talen, van over de 
hele wereld.
Er werken nogal wat mensen in het centrum. 
Er zijn mensen van de sociale dienst die 
klaar staan om onze problemen op te lossen. 
Je hebt de verantwoordelijken voor de voeding, 
de toiletten, de slaapgelegenheden... Er is een 
dokter en/of een of meer verpleegkundigen.
Animatoren organiseren allerlei activiteiten. 
Er is gelegenheid om aan sport te doen, om 
te koken...
En er zijn ook taallessen. Ik leer Nederlands. 
Mijn mama en mijn oudste broer kiezen ook 
voor de Engelse taal.
En binnenkort mag ik naar de school in 
het dorp. Ik kijk er al naar uit. Anderzijds 
vraag ik me af of het voor mij niet té 
moeilijk wordt.
Het gebeurt al eens dat iemand een  
eigen potje 
kookt in het 
opvangcentrum.  
Dan ben ik er 
graag bij, want 
ik wil later kok 
worden.

In België willen de 
verantwoordelijken de 
vluchtelingen spreiden in 
opvangplaatsen, verspreid 
over het hele land.

Wist je dit?

Stel … 
Stel dat jij in een 
opvangcentrum 
verblijft. Wat zul je 
wellicht leuk vinden?

____________________________________________

En wat zal wellicht tegenvallen?

____________________________________________

Gooi het in de groep
■ Sommige mensen hebben niet graag dat er een 

opvangcentrum voor vluchtelingen in de woonbuurt 
komt. Heb jij daar een verklaring voor?

■ Wat wordt er gevreesd?
■ Hoe sta jij tegenover een opvangcentrum in jouw 

straat?
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Op de vlucht naar een beter leven.

Stel …
Stel dat jij het voor het zeggen hebt. Wat is jouw 
voorstel om de vluchtelingencrisis op te lossen?

____________________________________________

Gooi het in de groep
■ Vergelijk jouw voorstel met dat van de klasgenoten. 

Welke voorstellen zijn al of niet haalbaar?  
En waarom?

■ Met regelmaat zitten de 
regeringsleiders van de landen 
van de Europese Unie samen 
met de verantwoordelijken van 
de EU.

■ Het zoeken naar oplossingen 
verloopt niet gemakkelijk.

Bij ons Bij Aylan

In Europa vertoeven momenteel zo’n 270.000 
vluchtelingen uit mijn land, Syrië.

Een overzicht
Duitsland   82.346
Zweden  60.494
Servië   21.490
Oostenrijk   14.402
Bulgarije   13.668
Nederland    13.400
Denemarken   10.974
Verenigd Koninkrijk   6.781
Frankrijk   6.353
België   5.821
Spanje  4.682
Italië  2.070

Alsmaar meer gaan stemmen op om de 
vluchtelingenstroom onder controle te houden.

Duitsland, Oostenrijk en Zweden zetten 
hun grenzen vlot open. Maar omdat ze de 
toevloed niet langer aankunnen, willen ze 
dat alle landen van de Europese Unie een 
inspanning leveren.

Landen als Hongarije, Tsjechië en Slovakije 
zien dat evenwel niet zitten.

Wist je dit?

■ Sommige landen willen extra vluchtelingen 
opnemen. Weer andere landen delen die 
mening niet en denken er zelfs aan om hun 
grenzen te sluiten.

We zijn ervan op de 
hoogte. Zeker, we 
begrijpen maar al 
te goed dat als de 
vluchtelingenstroom 
aanhoudt, er naar 
extra oplossingen 
moet worden 
gezocht.

Europa, help ons a.u.b.

Het is duidelijk: de Europese 
leiders zijn het niet altijd 
eens over hoe ze de 
vluchtelingencrisis kunnen 
aanpakken. De meningen 
zijn verdeeld.
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Wat is jouw vurigste 
wens, Aylan?

Wensen

Woordzoeker
■ Markeer in het rooster 20 woorden die iets te maken hebben met ‘vluchtelingen’.
■ Zoek in alle richtingen.

Klaar? Zet de letters die overblijven op een rij. Schrijf op wat je leest.

V B B O O T T O C H T O O M O

L D U U E I T A R G I M V E R

U K L R N A P O R U E L E N A

C D O E G I E B E L I E R S K

H G A P W E C E N M S I T E E

T O N E V E R E S T L S O N T

E E G N O A G O F O A A C S A

L I O T O P N S O D M E H M A

I V L L U C H G G R T S T O N

N L A A A N V O O O L R H K V

G E T A A F I L A K L O T K A

Z E E B R U G G E O O R G E L

A F G H A N I S T A N R O L L

G O D S D I E N S T O G S O G

A S S A D E W E L D E I R Y S

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Oplossing
vluchteling – Syrië – burgeroorlog – Assad – raketaanval – boottocht – oorlogsgeweld – godsdienst – mensensmokkel – overtocht – asiel – 
migratie – Afghanistan – Europa – Zeebrugge – islam – kalifaat – opvang – Unicef – Angola

Ook de Belgen moesten ooit op de vlucht slaan voor het oorlogsgeweld.

Ach, ik hoop dat ik bij jullie 
welkom ben. Ik hoop dat we 
hier een nieuw leven kunnen 
opbouwen.  
En wie weet, keren we ooit 
op een dag terug naar ons 
eigen land, waar we in 
vrede kunnen leven en  
waar we dezelfde kansen 
krijgen als jullie.
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