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Project Bekend maakt Bemind



Spel 
 

  
 

 Je kunt niet langer in Syrië blijven, je moet vluchten. Maar waarheen? 
Europa? Door middel van dilemma’s ontdek je de onmogelijke keuzes 
van een vluchteling. Je doel: jezelf in veiligheid brengen. Ergens.

 
Boeken 

 
Ontmoetingen met Syriërs – Esseline van de Sande e.a  

Dit boek bevat interviews met Syriërs 
die in Nederland een nieuw bestaan 
hebben opgebouwd of daarmee bezig 
zijn. Hun achtergrond varieert van 
architect en kok tot rechter en 
muziekdocent. Zij spreken zich uit over 
hun nieuwe leven, hun ambities en 
toekomstdromen. Daarnaast bevat het 
achtergrondverhalen over de recente 

geschiedenis van Syrië, over gewoonten en gebruiken van 
Syriërs, over hun opvoeding en onderwijs, over hun culinaire 
tradities, feesten, muziek en poëzie. 

Hoe ik talent voor het leven kreeg – Rodaan Al Galidi

De roman vertelt het verhaal van Semmier 
Kariem, die in 1991 uit Irak vlucht en na 
jarenlange omzwervingen in Nederland asiel 
aanvraagt. Hier woont hij negen jaar in een 
asielzoekerscentrum. Hij beschrijft op rake, 
humoristische en soms wrange wijze het 
leven en de bewoners in het 
asielzoekerscentrum, de Nederlanders die 
hij ontmoet en de Nederlandse 
maatschappij. 

 
Bonbons voor mevrouw Assad – Robert Dulmers 
 

Bonbons voor mevrouw Assad is een uniek en 
verhelderend verslag van Dulmers’ reis en 
zijn persoonlijke ervaringen achter de linies 
van het Syrische regime. Het boek is niet 
alleen spannend en meeslepend, maar het 
laat eveneens de andere, minder bekende 
kant zien van een land in een slopend 
conflict, waarvan niemand weet wat de 
uitkomst zal zijn

 
Gelukzoeker. Van generaal pardon tot premier gezocht  
– Gor Katchikyan 

Het verhaal van Gor laat zien wat 
vluchtelingen drijft. Wat ze meemaken als ze 
hier komen. Hoe wij Nederlanders met hen 
omgaan. Maar zou het zo kunnen zijn dat die 
‘gelukzoekers’ ook ‘gelukbrengers’ kunnen 
worden? Gor Khatchikyan (1987) is 
inmiddels afgestudeerd arts. Hij verwierf 
landelijke bekendheid door in 2012 het 
VPRO-programma Premier Gezocht te 
winnen. 

Nooit meer bang zijn  – Karen de Bekker & Yazan Rajab 
 

‘Waarom vlucht een jonge student uit 
Syrië en hoe verloopt die vlucht? De 
22-jarige student Yazan Rajab uit Aleppo, 
zoon van een Syrische vader en een 
Palestijnse moeder, vertelt het verhaal 
van zijn leven. Hij groeit op in een 
welvarende en stabiele omgeving, maar 
de oorlog verandert zijn leven volledig. 
Het grootste deel van het boek gaat over 

de vlucht, de rol van mensensmokkelaars en de vernederende 
manier waarop in Italië vingerafdrukken worden genomen. Het 
persoonlijke verhaal van Yazan biedt inzicht in de ervaringen van 
veel vluchtelingen.’
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Er zijn geen paarden in Brussel-vluchtelingenverhalen – 
Rodaan Al Galidi, Rachida Lambaret e.a.

Mooi uitgeven boekje van VluchtelingenWerk 
Vlaanderen met zes toegankelijke verhalen van 
en over jonge vluchtelingen uit Zimbabwe, 
Afghanistan, Rusland en Somalië. De zes 
schrijvers hebben hun verhalen gebaseerd op 
uitvoerige ontmoetingen met de vluchtelingen. 
Zij vertellen hoe zij in België terecht gekomen 
zijn en daar proberen een nieuw leven op te 
bouwen. 

 

De dag dat ze ons kwamen halen.  
Getuigenissen uit Syrië 
– Janine di Giovanni 
 
In ‘De dag dat ze ons kwamen halen’ vertelt 
oorlogscorrespondent Di Giovanni de 
verhalen van gewone Syriërs die getroffen 
worden door het conflict. Vier jaar lang 
bezocht de auteur vluchtelingenkampen, 
ziekenhuizen en opvangplekken in Syrië 
om slachtoffers van marteling te spreken 
en hun getuigenissen vast te leggen.

Theater 

‘Zand tussen de tenen’ gaat over een 
willekeurige vlucht van een 
willekeurige vluchteling. De 
spannende, intense monoloog 
beschrijft vanuit een puur menselijke 
invalshoek hoe het is om te moeten 
vluchten voor je leven. 

•  De monoloog duurt ongeveer 15 
minuten en kan worden ingekocht door scholen, organisaties en 
bedrijven. 

•  Voor meer informatie of om een voorstelling te boeken, neem 
contact op met: Jowin Heemskerk via telefoon: 06 42 42 38 75 of 
mail:   

 

Museum

 

•  Het ervaringsmuseum 
Humanity House brengt 
vluchtelingen in haar 
museum dichterbij. Via 
een spannende 
ervaringsreis van ongeveer drie kwartier zie, hoor en beleef je 
wat het betekent om te moeten overleven in een conflict- of 
rampgebied. Het onvoorstelbare wordt  voorstelbaar gemaakt: 
je kruipt in de huid van een vluchteling. 

Films

De films op de volgende pagina’s zijn kosteloos beschikbaar via het A la 
Carte-programma van Movies that Matter. Voorwaarde is dat de film 
wordt vertoond in een niet-commerciële context. Er mag dus geen 
toegangsprijs worden geheven.
De films zijn te bestellen via de website van Movies that Matter en 
worden op dvd verstuurd. Na gebruik ontvangt Movies that Matter de 
film graag retour. Houd rekening met een levertijd van maximaal twee 
weken. Zelf zoeken in het aanbod van Movies that Matter kan natuurlijk 
ook:

 

 
Documentaire – 58 min 
Een komische feel-good 
documentaire over het eerste 
Somalische Bandy-team ter wereld, 
bestaande uit Somalische 
immigranten, woonachtig in het 
‘vriendelijke’ Zweedse plaatsje 
Börlange. Hoewel de jongens nooit 
eerder op de schaatsen stonden, 
willen ze meedoen aan de wereld-
kampioenschappen in Siberië.
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Documentaire - 98 minuten
Een Palestijnse dichter en een Italiaanse journalist 
besluiten vijf Syrische en Palestijnse vluchtelingen  
over land naar Zweden te brengen. Ze verzinnen een 
list om de controleposten om de tuin te leiden en  
zetten een trouwerij in scène.

Documentaire - 56 minuten
Intiem, schrijnend portret van kinderen die het geweld van de  
burgeroorlog in Syrië zijn ontvlucht naar vluchtelingenkampen 
in buurland Libanon: in de Bekavallei, bij grensstad Arsal, en in 
Shatila, Beiroet. Emmy Award-winnaar Mani Yassir Benchelah 
filmde gedurende een jaar het dagelijks leven van de kinderen, 
die in hun eigen woorden vertellen hoe zij omgaan met verlies, 
ontberingen en gebroken dromen.

Documentaire – 23 minuten
Filmmakers Philip Brink en Marieke van der Velden nodigden  
toeristen en vluchtelingen uit om met elkaar in gesprek te gaan over 
thuis, oorlog, liefde, auto’s en en muziek. Het laat op ontroerende 
wijze zien wat er gebeurt als we de tijd nemen om mét elkaar te praten 
in plaats van over elkaar.

Overige filmsuggesties 
(niet via Movies that Matter)

 

Documentaire – 75 minuten
Het Keniaanse kamp Kakuma (letterlijk ‘Nergens’) 
bestaat al 20 jaar en is intussen uitgegroeid tot een 
soort stad waar  meer dan 100.000 mensen leven, 
onder hen veel kinderen  zonder ouders. De 

Belgische regisseur Lieven Corthouts, die  eerder reeds indrin-
gende documentaires in Ethiopië draaide, verbleef er jaren, 
bouwde vriendschappen op en deelde de dagelijkse realiteit met 
de bewoners. 

Documentaire – 72 minuten
Een persoonlijke inkijk in het leven van enkele 
mensen in ’s werelds grootste 
vluchtelingenkamp Dabaab in Kenia. Via 
persoonlijke verhalen wordt het leven van 
vluchtelingen in dit kamp pijnlijk blootgelegd.

 TV-programma – 23 min
Een programma van Omroep Brabant 
over bewoners van verschillende 
asielzoekerscentra in Noord-Brabant. 

Zij worden door presentatrice Carla van Loon in contact gebracht 
met mensen uit de straat of wijk waarin het AZC is gevestigd.
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