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Het coronavirus raast door ons land…
Scholen zijn dicht, geen verjaardagsfeestjes met je vrienden en je kunt ook niet meer zomaar gezellig uit eten. Het sociale leven is tot stilstand gekomen en 
dat hebben wij in Nederland al heel lang niet meegemaakt!

Gemengde gevoelens. Je hoeft niet naar school, dat heeft ook leuke kanten. Maar tegelijkertijd voelt het raar, er hangt letterlijk iets in de lucht waar je geen 
controle over hebt. Je staat machteloos aan de kant en kunt niets anders doen dan wachten op wat komen gaat… 

Het gaat te ver natuurlijk om deze situatie te vergelijken met die van vluchtelingen voordat ze besluiten hun thuis te verlaten, maar er zijn parallellen. 

De onzekerheid, de vragen: Hoe lang gaat dit nog duren? Blijf ik wel gezond? En geldt dat ook voor mijn oma? Misschien kijk je ook anders naar dingen die 
altijd zo vanzelfsprekend voor je waren: samen naar de film, voetballen op zaterdag, even naar de supermarkt.
 
Kun je je voorstellen hoe je je zou voelen als er oorlog zou zijn en jouw leven en dat van je familie in gevaar was? 

 
Ontmoet een vluchteling
 
Normaal komt  VluchtelingenWerk bij jullie in de klas en vertelt iemand die zelf gevlucht is zijn of haar persoonlijke verhaal.  
Daar praten we dan met elkaar over, om beter te begrijpen wat het eigenlijk betekent om te moeten vluchten. Om álles wat je 
hebt opgebouwd achter te moeten laten, geen thuis meer te hebben waar je naartoe kunt, ál je spaargeld aan je vlucht te hebben 
uitgegeven en niet te weten waar je familie of vrienden zijn én of ze nog leven. 

Aangezien we nu vanwege de coronacrisis geen persoonlijk contact kunnen hebben, dagen we jullie uit zelf op onderzoek uit te 
gaan. Als straks de scholen weer open gaan, komen we alsnog graag langs om onze persoonlijke verhalen te vertellen en met 
elkaar in gesprek te gaan.
 
Wil jij een voorlichting aanvragen voor jouw school, vereniging of bedrijf? 
Na de coronacrisis komen we graag naar je toe.  
Stuur een bericht naar: bekendmaaktbemind@vluchtelingenwerk.nl
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Opdracht 1 – Welk verhaal spreekt jou aan?
 

Tijdsinvestering: ±60 minuten 
Geschikt voor niveau:  PO       VO       MBO/HO

Op de website van VluchtelingenWerk staat een aantal persoonlijke 
verhalen van vluchtelingen die nu in Nederland wonen.  
Lees de verhalen of luister naar de podcasts. Ga naar  
www.vluchtelingenwerk.nl/wat-zou-jij-doen/luister-de-podcasts. 
Werkt de directe link niet, ga dan naar  
www.vluchtelingenwerk.nl en klik op ‘persoonlijke verhalen’ en 
vervolgens op ‘vluchtelingen’. 

Zoek het verhaal dat jou het meeste raakt en 
beantwoord de volgende vragen:
• Waarom raakt juist dit verhaal jou? 
•  Wat was het meest aangrijpende dat je hebt 

gelezen/gehoord?
•  Wat had jij gedaan als je in zijn/haar  

schoenen had gestaan?
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Opdracht 2 – Wat zou jij doen?
 

Tijdsinvestering: ±20 minuten
Geschikt voor niveau:  PO       VO       MBO/HO 

Hopelijk gaat het jou nooit overkomen;  
dat je niet veilig meer bent in Nederland  
en wordt gedwongen om je thuis te  
verlaten.

Maar stel dát het je overkomt,  
wat zou jíj dan doen?

Beantwoord de volgende vragen: 
• Waar zou jij naartoe vluchten?  
•  Waar voel jij je thuis als je niet in  

Nederland kunt blijven?
•  Denk je dat je daar welkom zou zijn?
•  Hoe ga je geld verdienen en boodschappen  

doen?
• Wat zou je meenemen? 
•  Wie zou je moeten achterlaten?
•  Wat zou je het meeste missen aan 

je oude leven in Nederland?
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Opdracht 3 – Wat wil jij weten?
 
Tijdsinvestering: ±20 minuten
Geschikt voor niveau:  PO       VO       MBO/HO

Als de scholen straks weer opengaan, komen we  
graag bij jullie langs in de klas, zodat jullie zelf in 
gesprek kunnen met iemand die gevlucht is. 

•  Welke vragen wil jij stellen aan de 
vluchtelingvoorlichter die bij jullie in de les 
langskomt? Bedenk 3 vragen.

•  Vraag ook eens aan je ouders of aan een vriend waar 
zij nieuwsgierig naar zijn? Wat zouden zij willen 
vragen aan iemand die gevlucht is? Vul jouw vragen 
hiermee aan.

TIP!  
Op www.vluchtelingenwerk.nl/bekendmaaktbemind 
staat binnenkort een filmpje van onze 
vluchtelingvoorlichters. Zo kun je vast een beetje 
kennis maken met deze mensen. Misschien komt één 
van hen straks wel bij jou in de klas!

5 | Bekend maakt Bemind - Digitale lesbrief - Ontmoeting met een vluchteling

http://www.vluchtelingenwerk.nl/bekendmaaktbemind


Opdracht 4 – Onderzoek het nieuws 
 
Tijdsinvestering: ±60-75 minuten
Geschikt voor niveau:  PO       VO       MBO/HO

A)    Wat gebeurt er als het coronavirus in het vluchtelingenkamp op Lesbos 
uitbreekt?

    Veel vluchtelingen zijn tijdens hun vlucht naar Europa gestrand in een 
vluchtelingenkamp. Ook in Europa hebben we vluchtelingenkampen 
waar grote hoeveelheden mensen in onmenselijke omstandigheden 
op elkaar gepakt zitten. De situatie is vaak zeer onveilig, 
onhygiënisch en er is een groot gebrek aan medische zorg. 

Lees dit bericht en beantwoord de vragen:  
www.vluchtelingenwerk.nl/nieuws/oproep-aan-minister-president-rutte-
vluchtelingen-op-griekse-eilanden-snel-evacueren 
•  Hoeveel vluchtelingen zijn er op Lesbos in het vluchtelingenkamp Moria?
•  Beschrijf wat er kan gebeuren als het coronavirus het vluchtelingenkamp 

Moria op Lesbos bereikt? 
•  Waar zijn nog andere vluchtelingenkampen? 
• Hoeveel van die kampen bevinden zich in Europa?

B)   Wat gebeurt er met asielzoekers die nu aankomen in Nederland?
    Vanwege de coronacrisis zijn 

er nieuwe maatregelen 
genomen met betrekking tot 
de opvang van asielzoekers 
en het aanvragen van asiel in 
Nederland. Ga zelf via 
internet op zoek naar 
informatie over de gevolgen 
van de coronacrisis voor 
vluchtelingen en 
asielzoekers: 

•   De Nederlandse grenzen zijn 
gesloten voor niet 
noodzakelijke reizen van 
mensen buiten de EU. Hebben 
vluchtelingen nog wel toegang tot Nederland om asiel aan te vragen? 
Licht je antwoord toe.

•   Krijgen asielzoekers die Nederland binnen komen nog wel opvang? Hoe 
is dat nu geregeld?

•   Tijdens de asielprocedure onderzoekt de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND) of een asielzoeker bescherming nodig heeft in 
Nederland. Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de 
asielprocedures op dit moment? 

•   Beschrijf hoe jij denkt dat deze situatie voor jou zou zijn als jij nu in 
Nederland zou aankomen als asielzoeker?

Veel succes met de opdrachten en blijf gezond.
We hopen je snel in het echt te ontmoeten!
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