Werkboekje van ………………………………………..

Hallo!
Vluchtelingen vind je overal, in alle delen van de wereld. Ze zijn er ook altijd al geweest.
De laatste tijd kwam dit thema wel vaker op de televisie en radio. Maar we vergeten hen toch zo snel
als het niet over onszelf gaat. Nochtans hebben we in België niet zolang geleden hetzelfde
meegemaakt, bij het begin van de Eerste Wereldoorlog. Toen moesten onze overgrootouders ook
vluchten zoals zoveel mensen nu ook moeten doen. Weg van oorlog en geweld, op zoek naar een
veilige plek om te wonen en te leven.
Wil jij ook weten waarom mensen vluchten? Hoe mensen vluchten? En naar waar ze dan vluchten?
Vraag jij je soms wel eens af wat het is om een vluchteling te zijn? Misschien ken jij iemand die naar
België is gevlucht? Of heb je al eens gehoord over mensen die hun familie zijn verloren?
Hoe beslis je wat je meeneemt op je vlucht? Wie neem je mee? Waar ga je heen? Wie vertrouw je? En
wie niet? Allemaal belangrijk vragen die het niet eenvoudig maken. Wereldwijd slaan mensen nog
steeds wanhopig op de vlucht om hun leven te redden. Om te zorgen dat zij en hun familie veilig zijn.
Daarvoor moeten ze alles achterlaten en een lange gevaarlijke vluchtreis afleggen.
Waar ze terecht zullen komen weten ze vaak niet, maar één ding is zeker: vluchten doe je niet zomaar.
Met dit werkschriftje kom je meer te weten over het thema vluchtelingen. Het is zowel een invulboek
als een doeboek. Schrijf dus snel je naam boven op de stippellijn dan is dit schriftje helemaal van jou!
Klaar om in de leefwereld van een vluchteling te stappen? We hopen alvast dat je veel bijleert!

Dit lespakket werd door Jeugd Rode Kruis gemaakt,
in samenwerking met Rode Kruis-Vlaanderen.
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Inleiding

Je bent een advocaat in Rusland. ’s Avonds kom je
thuis na je werk en je vrouw is spoorloos verdwenen.
Je kan haar de hele avond niet bereiken. De dag
erop verschijnt er een artikel in de krant met vijf
namen van personen die vermoord zijn. De naam
van je vrouw staat ertussen. Diezelfde dag vind je
een brief in de bus waarop staat dat je moet stoppen
met kritiek te hebben op de regering. Anders is je
leven in gevaar. Je raakt in paniek en beslist zo snel
mogelijk te vluchten naar West-Europa.

Opdracht 1
Maak snel je koffer! Je mag vijf dingen meenemen, die je kunt dragen. Maak
hieronder een lijstje.
Ik neem volgende vijf voorwerpen mee:
1.

……………………………………………………………………………………….

2.

……………………………………………………………………………………….

3.

……………………………………………………………………………………….

4.

……………………………………………………………………………………….

5.

……………………………………………………………………………………….

Wat vind je het belangrijkste voorwerp? ……………………………………………………………………………………………..

Waarom hecht je hier zoveel belang aan?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
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Wat is een vluchteling?
Het verhaal van Kaleb
Ik ga jullie iets vertellen over een jonge man, Kaleb.
Kaleb is een vluchteling. Op zijn 30

ste

moest hij vluchten uit Aleppo, zijn geboortestad. Aleppo ligt in het

noordwesten van Syrië en is de grootste stad van het land.
Op één dag verloor Kaleb zijn hele gezin. Gelukkig gaf hij de moed niet op en bleef hij zoeken.
In 2011 werd zijn dorp aangevallen door gewapende mannen. Kaleb moest met zijn gezin halsoverkop
zijn huis ontvluchten. Hij slaagde erin zijn vrouw en jongste dochter in veiligheid te brengen in een ander
dorp iets meer naar het noorden. Tijdens de plotse aanval was hij zijn oudste dochter Amina uit het oog
verloren. Hij wist niet of ze nog in leven was. Was ze kunnen vluchten? Of was ze omgekomen in het
dorp?
In maart 2012 kwam de oorlog opnieuw dichterbij.
Gewapende

militairen

vielen

hun

toevluchtsoord

binnen. Deze keer raakte Kaleb iedereen kwijt. Zijn
vrouw Raisa en zijn jongste dochter Akira waren
spoorloos verdwenen. Hij wist niet wat er met hen
gebeurd was. Volslagen radeloos moest hij zijn land
verlaten. Na een lange en gevaarlijke tocht kwam hij in
Europa terecht. Kaleb heeft veel geluk gehad want de
meeste vluchtelingen geraken niet eens zo ver. Vijf
dagen lang kon hij meerijden in de donkere laadbak van
een vrachtwagen. Uitgeput en uitgehongerd belandde
hij uiteindelijk in België. Kaleb vroeg bescherming aan in België en ging onmiddellijk hulp zoeken om zijn
familieleden terug te vinden.
Via de opsporingsdienst ‘Tracing’ van het Rode Kruis begon de lange zoektocht naar zijn familie. Het
Belgische Rode Kruis contacteerde het Rode Kruis van Syrië die op hun beurt het vermiste gezin
opspoorde. In zijn geboortestad troffen ze een verre kennis van de familie aan. Deze man wist meer over
de plaats waar de familieleden naartoe waren gevlucht. De opsporing ging verder en leidde uiteindelijk
naar een vluchtelingenkamp in het naburige Libanon. Kaleb kwam te weten dat zijn oudste dochter
Amina drie jaar geleden met haar grootouders naar het vluchtelingenkamp was gevlucht. Zijn vrouw en
jongste dochter hadden ondertussen ook veilig het vluchtelingenkamp van Libanon bereikt.
Kaleb huilde van geluk toen hij hoorde dat ze allemaal nog in leven waren. Telefoneren of brieven
schrijven is nog onmogelijk maar gelukkig kan hij contact houden via de Rode Kruisberichten. Samen
wachten ze het moment af waarop ze elkaar kunnen terugzien.
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Opdracht 2
Lees het verhaal van Kaleb en los volgende vraagjes op.
✚ Waarom moest Kaleb met zijn familie vluchten uit zijn dorp?
………………………………………………………………………………………………………….................................................
………………………………………………………………………………………………………….................................................

✚ Waar is Kaleb met zijn familie naartoe gevlucht?
………………………………………………………………………………………………………….................................................

✚ Waarom moest Kaleb een tweede keer vluchten?
………………………………………………………………………………………………………….................................................
………………………………………………………………………………………………………….................................................

✚ Waar is hij de tweede keer naartoe gevlucht?
………………………………………………………………………………………………………….................................................

✚ Was het makkelijk voor hem om te vluchten? Leg uit.
………………………………………………………………………………………………………….................................................
………………………………………………………………………………………………………….................................................

✚ Hoe heeft Kaleb zijn familie uiteindelijk teruggevonden?
………………………………………………………………………………………………………….................................................
………………………………………………………………………………………………………….................................................

✚ Hoe hebben zijn familieleden het kunnen overleven?
………………………………………………………………………………………………………….................................................
………………………………………………………………………………………………………….................................................

✚ Op welke manier hebben Kaleb en zijn familie contact met elkaar?
………………………………………………………………………………………………………….................................................
………………………………………………………………………………………………………….................................................
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Opdracht 3
Omcirkel diegene die volgens jou een vluchteling is.

✚ Hoe kan je zien dat iemand een vluchteling is?
………………………………………………………………………………………………………….................................................
………………………………………………………………………………………………………….................................................

✚ Wat is een vluchteling?
 Iemand die vlucht naar een ander land omdat hij daar meer kan verdienen.
 Iemand die vlucht naar een ander land omdat zijn leven in gevaar is in zijn eigen land.
 Iemand die vlucht naar een ander land omdat hij de cultuur daar boeiender vindt.
✚ Hoe oud zijn de meeste vluchtelingen volgens jou?
………………………………………………………………………………………………………….................................................
………………………………………………………………………………………………………….................................................
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Ben jij al eens op de vlucht geweest voor iets of iemand?
Misschien omdat iemand je aan het pesten was of je schrik had voor iemand?
Op de vlucht gaan doe je niet zomaar! Dat doe je enkel wanneer je bang bent of als het niet anders kan.
Zo kan iedereen plots moeten vluchten. Je kan dan ook niet zien wie een vluchteling is en wie niet. Ze
vluchten om te blijven leven. Omdat ze schrik hebben gedood of mishandeld te worden, of misschien om
gevangen genomen te worden. Uit angst vluchten heel veel mensen naar een veiliger dorp of soms zelfs
naar een ander land op zoek naar bescherming. In 1951 kwamen 150 landen (waaronder ook België)
overeen dat deze mensen moeten beschermd worden wanneer ze in een ander land terecht komen, want
buiten hun eigen land kan hun overheid niet meer voor hen zorgen. Alle 150 landen tekenden samen
hetzelfde document, het Vluchtelingenverdrag, om deze belofte na te komen. Dit verdrag stelt dat mensen
die vluchten omdat hun leven bedreigd is omwille van hun ras, religie, nationaliteit, politieke overtuiging
of omdat ze tot een bepaalde culturele of sociale groep behoren, moeten bescherming krijgen. Voor
mensen die om andere redenen vluchten (vb. armoede, hongersnood, klimaat) is het veel moeilijker om
bescherming te krijgen.
Wanneer een vluchteling in een land bescherming
(=asiel) vraagt, noemt men hem een ‘asielzoeker’. Er
wordt dan eerst gecontroleerd of ze echt gevaar
lopen in hun land of niet. Zo ja, krijgen ze
bescherming en mogen ze in het land blijven. Wie
niet tot deze groep behoort zal bijna altijd moeten
terugkeren naar zijn land.

Opdracht 4
Verbind de moeilijke woorden met de juiste verklaring:
Vluchtelingen

Het land waartoe je behoort

Asielzoekers

Mensen die in een ander land bescherming vragen

Nationaliteit

De godsdienst die je naleeft

Ras

Mensen die op de vlucht zijn uit vrees voor hun leven

Religie

Een groep waartoe je behoort omwille van hetzelfde
geslacht, eigendom, geboorte, taal … (vb: vrouwen,
homoseksuelen, zigeuners)

Culturele en sociale groep

Onderscheid tussen mensen op basis van lichamelijke
kernmerken (zoals huidskleur)
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Opdracht 5
Duid in dit letterrooster MINSTENS tien woorden aan die iets met vluchten te
maken hebben.
Lees de letters in alle mogelijke richtingen (horizontaal, verticaal en diagonaal) om
de verstopte woorden te vinden. Vind jij er meer dan tien?
………………………………………………………..
………..………………………………………………
V
E
D
E
I
S
T
V
A
B
L
K
V

E
S
K
N
T
E
W
O
T
E
B
O
P

R
E
K
E
O
Z
L
E
I
S
A
L
O

Z
Q
E
X
R
E
N
D
R
C
U
V
E

O
M
T
I
E
T
Q
S
N
H
R
S
E

R
G
E
Q
L
O
R
E
S
E
E
E
V

G
S
I
A
I
I
W
L
I
R
T
Z
B

I
C
O
T
G
S
M
P
R
M
A
M
E

N
E
H
N
I
O
M
A
A
I
W
I
E

G
G
I
E
E
A
I
K
F
N
M
F
S

S
N
G
V
K
W
E
K
Z
G
L
I
A

G
M
D
E
R
O
D
E
K
R
U
I
S

U
X
V
L
U
C
H
T
E
L
I
N
G

…………………..……………………………………
……………………………..…………………………
………………………………………..………………
…………………………………………………..……
………………………………………………………..
…………………………………..……………………
……………………………………………..…………
………………………………………………………..
………………………………………………………..
…………..……………………………………………
……………………..

Maak met elk woord dat je vond in het letterrooster een zin en noteer deze hieronder.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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Mensen vluchten om verschillende
redenen

Opdracht 6
Geef enkele redenen waarom mensen op de vlucht slaan.
Kijk gerust naar de foto’s, die kunnen je misschien wel helpen!

…………………………………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………………………..................................................
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Opdracht 7
Zou jij ook op de vlucht slaan, moest je leven in gevaar zijn? Los volgende
vragen op en bespreek ze met je buur.
✚ Zou jij op de vlucht slaan, moest je huis helemaal vernield worden door oorlog en geweld en het
dorp waar je woont onveilig zijn? Ja / Nee
Waarom? …...…………………………………………………………………………………………....................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

✚ Zou je ook vluchten wanneer België getroffen wordt door een overstroming en er nergens geen
voedsel meer te vinden is? Ja/ Nee
Waarom? …...…………………………………………………………………………………………....................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vluchtelingen in de wereld
Overal in de wereld vluchten mensen. Van de ruim
7 miljard mensen op aarde zijn er 60 miljoen op de
vlucht. Dat is zes keer zoveel als alle inwoners van
België samen! Veel mensen verplaatsen zich naar
een andere regio in hun eigen land. Dit noemt men
ook wel intern ontheemden in plaats van
vluchtelingen, omdat ze binnen hun eigen land
vluchten. Veel anderen zijn wel genoodzaakt hun
geboorteland te verlaten. Zij vluchten naar een buurland of een land waar het veilig is. Hierdoor is er heel
veel vluchtverkeer. De meeste vluchtelingen komen momenteel uit Syrië, Afghanistan en Somalië. Maar
ook in Soedan, Zuid-Soedan, Democratische Republiek Congo, Myanmar, Centraal Afrikaanse Republiek,
Irak, Eritrea… vluchten er veel mensen weg. Het grootste aantal vluchtelingen wordt opgevangen in
Pakistan en Iran. 80 % procent van de vluchtelingen bestaat uit kinderen, ouderen en vrouwen. Omdat
er sinds de Tweede Wereldoorlog massaal veel vluchtelingen zijn die van de ene plek naar de andere
vluchten, is er een grote overkoepelende organisatie ontstaan om deze mensen een plaats te kunnen
geven en op te vangen. Deze organisatie is het Hoog Commissariaat voor Vluchtelingen van de Verenigde
Naties (=UNHCR). Zij regelen en coördineren alles wat met vluchtelingen te maken heeft in de wereld.
Omdat er voor het eerst meer mensen op de vlucht zijn dan tijdens WO II, is dit heel hard nodig.
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Opdracht 8
Bekijk de wereldkaart op de volgende pagina. Ken jij de landen waar vandaag
nog steeds veel mensen op de vlucht slaan? Weet je ook waarom ze daar
moeten vluchten?
✚ Gebruik je atlas en vul op de lijntjes de juiste naam van het land in. Schrijf ook telkens de hoofdstad
van het land er tussen haakjes bij.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
✚ Kun je voor minstens drie landen de reden geven waarom mensen er moeten vluchten?
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Opdracht 9
Vluchtelingen vluchten uit hun eigen land weg om veiligheid te zoeken in een ander land. Weet jij in welke landen deze
vluchtelingen hun toevlucht zoeken? Zoek de landen hieronder op en kleur ze in op de kaart hieronder!
Turkije, Pakistan, Libanon, Irak, Ethiopië, Jordanië, Kenia, Tsjaad, Oeganda, China
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Opdracht 10
Waar zou jij naartoe gaan wanneer je plots zou moeten vluchten?
✚ Je woont in België en plots breekt er in gans Europa een oorlog uit. Waar zou jij dan naartoe
vluchten? Waarom?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

✚ Wat heb je allemaal nodig om tot daar te geraken?

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
✚ Zou dat makkelijk zijn?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….……………………………………………………….
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Hulp aan vluchtelingen in het
buitenland
De meeste vluchtelingen zijn afkomstig uit het Midden-Oosten, Afrika en Azië. Veel vluchtelingen worden
opgevangen door buurlanden, in vluchtelingenkampen bijvoorbeeld. Een klein deeltje vlucht naar WestEuropa en België, op zoek naar een beter leven. In het land of de streek waar vluchtelingen aankomen,
verblijven ze soms jaren in kampen zonder hoop op een echte toekomst. Hun enige hoop is ooit terug te
kunnen keren of in een nieuw land een bestaan op te bouwen. Het Rode Kruis speelt in de hele wereld
een belangrijke rol in de opvang en verzorging van vluchtelingen. Het Rode Kruis werkt in gebieden waar
het vaak voor andere organisaties te gevaarlijk is om hulp te verlenen. Dankzij zijn neutrale positie kan
het slachtoffers vaak als enige helpen.
In Zuid-Soedan bijvoorbeeld. In 2011 werd het
land onafhankelijk en splitste het na een
jarenlange burgeroorlog af van Soedan. ZuidSoedan is het nieuwste land in de wereld. Sinds
de onafhankelijkheid van

het

land is er

onenigheid over wie nu de echte leider van het
land is. Door deze onrust zakt het land weg in een
moeras van armoede en verval. Door het
toegenomen geweld slaan veel burgers op de
vlucht naar andere regio’s’ en landen. In een extreem arm land zoals Zuid-Soedan is het leven als
vluchteling zwaar en uitzichtloos. Water en voedsel zijn er schaars. Huizen zijn totaal verwoest. Gelukkig
vangt het Rode Kruis de daklozen op in tentenkampen. Daar krijgen ze wat ze het dringendst nodig
hebben zoals water, voedsel, kleding en verzorging.
In het vluchtelingenkamp van Kenia, een buurland van Zuid-Soedan, verblijven er zo’n 80.000
vluchtelingen. Om te weten hoeveel middelen en mensen we juist nodig hebben, moeten we een hele
rekensom maken! Kunnen jullie ons helpen?

Opdracht 11
Wil jij mee berekenen wat we in het buitenland allemaal nodig hebben om een
vluchtelingenkamp te bouwen voor 80.000 vluchtelingen? Los dan de
vraagstukjes op de volgende pagina’s op! Misschien kan je ze verdelen, dan is
het minder rekenwerk.
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Onderdak
Om alle mensen genoeg ruimte te geven, moet een
goed terrein worden uitgezocht. Een tent is ongeveer
5m op 4m groot. In elke tent kan je 5 mensen
onderbrengen. Uiteraard kan je de tenten niet tegen
elkaar aanbouwen. Tussen 2 tenten wordt zo’n 2
meter ruimte voorzien. Dit betekent dat er in de
breedte 1 meter en in de lengte 1 meter bijkomt.
1) Hoeveel tenten heb je nodig voor de 80.000 vluchtelingen?
Bewerking:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Antwoord : We hebben ………………. tenten nodig.
2) Je weet nu hoeveel tenten je zal nodig hebben. Als je weet hoe groot een tent is, hoe
groot moet je terrein dan minstens zijn? Bereken nu de lengte en de breedte van het
terrein als je weet dat de lengte tweemaal zo lang is als de breedte.
Bewerking:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Antwoord :

De lengte van het terrein is …………... m.
De breedte van het terrein is …………… m.

3) Bereken nu de oppervlakte van het kamp!
Bewerking:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Antwoord : De oppervlakte van het terrein is ……………… m².
4) Als je weet dat een voetbalveld 50 m x 100 m is, hoeveel voetbalvelden gaan er dan in
de totale oppervlakte van het vluchtelingenkamp?
Bewerking:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Antwoord : Er gaan …………………. voetbalvelden in de totale oppervlakte van het kamp.
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Water en sanitair
Water is levensnoodzakelijk. Je begrijpt dat er voor zo’n
tentenkamp enorm veel water nodig is. Omdat het kamp
zo groot is, worden er waterleidingen aangelegd. Per 250
personen is er 1 kraantje voorzien. In het kamp moeten
ook voldoende wasplaatsen worden voorzien. Daarom is
er per 100 mensen één wasplaats. Een firma schonk
gelukkig al 95 wasplaatsen. Voor een goede hygiëne zijn
er natuurlijk ook voldoende latrines (=toiletten) nodig. Per 20 mensen moet je een latrine voorzien. Voor
elke latrine heb je 1,5 liter water per persoon per dag nodig. Om je te wassen is er 5,5 liter water per
persoon per dag nodig. Tel daar nog water bij om te koken, te drinken en kleren te wassen, dan kunnen
we stellen dat elke vluchteling per dag 20 liter water moet hebben.
1) Hoeveel wasplaatsen zijn er nog tekort?
Bewerking:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Antwoord : Er zijn ……………... wasplaatsen tekort.
2) Bereken hoeveel latrines je nodig hebt voor het hele kamp.
Bewerking:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Antwoord : Er zijn …………..…… latrines nodig voor het hele kamp.
3) Hoeveel water heb je nodig enkel voor de latrines voor de maand januari?
Bewerking:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Antwoord : We hebben …………….... liter water nodig voor de latrines in januari.
4) Hoeveel water heb je per dag nodig om alle vluchtelingen voldoende water te geven?
Bewerking:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Antwoord : We hebben per dag ………….…… liter water nodig voor alle vluchtelingen.
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Voedsel
We hebben allemaal wel eens het gevoel dat we
honger hebben. Maar meer dan grote trek is het
wellicht nooit. Miljoenen vluchtelingen staan elke
dag op met honger, échte honger, en gaan ermee
slapen. Om deze mensen te helpen, geeft het Rode
Kruis voedselpakketten aan de mensen. Deze
pakketten worden samengesteld naargelang de
situatie en de noden van het land. Afhankelijk van
het land kan een standaardpakket bestaat uit een kilo bonen, een pakje gist, een liter olie,
anderhalve kilo pasta, 150 gram suiker, twee kilo tarwemeel en 50 gram zout met daarbij
nog water, kruiden en thee. Hoewel het voedselpakket voldoende voedingsstoffen bevat om
in de dagelijkse energiebehoefte te voorzien, is het menu dat ermee gemaakt kan worden
vrij beperkt. Om in het vluchtelingenkamp een menswaardig bestaan te kunnen garanderen
en ondervoeding tegen te gaan, moet elke kampbewoner per dag voldoende voedsel krijgen.
Daarom is er een minimum van voedingswaarde vastgelegd per vluchteling. Dit bedraagt
per dag voor elke persoon 2.100 kilocalorieën. 55% van deze calorieën wordt uit brood
gehaald. 1 brood telt 18 sneden. Elke snede brood komt overeen met 105 kcal.
1) Hoeveel sneden brood heeft 1 persoon per dag nodig?
Bewerking:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Antwoord : Een persoon heeft per dag ……..…. sneden brood nodig.
2) Hoeveel broden zijn er per dag nodig voor het hele kamp?
Bewerking:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Antwoord : Er zijn per dag voor het hele kamp …..………….. broden nodig.
3) Welke gerechten zou je met de ingrediënten uit het voedselpakket kunnen maken?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Kookgerei
Op

regelmatige

tijdstippen

wordt

er

in

een

vluchtelingenkamp voedsel bedeeld. De vluchtelingen koken
zelf

hun

potje.

Daarom

moet

er

kookgereedschap

aangekocht worden. Om de plaatselijke economie te
steunen, wordt alles aangekocht bij handelaars uit de
omgeving. In Kenia is de gebruikte munteenheid Keniaanse
Shilling (KES). 1 euro komt overeen met 116 KES. Per 5
vluchtelingen moeten we 1 set kookgerei voorzien. Eén setje
bestaat uit 1 grote braadpan (€1,9), 1 kleine braadpan (€ 1,2), 1 grote kookketel + deksel (€ 1,9), 1
waterketel + deksel (€ 4,2), 1 rijstpan + deksel (€ 2,26), 5 aluminium soeplepels (€ 0,4 voor 1 soeplepel).
1) Wat is de prijs van 1 kookset in euro?
Bewerking:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Antwoord : Eén kookset kost …………. euro.
2) Wat is dan de prijs van 1 kookset in Keniaanse Shilling?
Bewerking:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Antwoord : Eén kookset kost …………. KES.
3) Wat is dan de totale kostprijs van de kooksets in euro voor het hele kamp?
Bewerking:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Antwoord : De totale kostprijs voor alle kooksets is …………………. euro.
4) Omwille van de grote aankoop krijg je 8 % korting. Bereken in euro het bedrag van deze
korting en de uiteindelijke prijs die je moet betalen.
Bewerking:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Antwoord : De totale kostprijs voor alle kooksets met de korting is …………………. euro.
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Kleding
Uiteraard zijn er op de 80.000 vluchtelingen ook heel wat kinderen in het
kamp. Deze kinderen hebben ook heel wat verzorging en materiaal nodig.
De ouders met kinderen jonger dan 5 jaar krijgen 2 volledige
kledingpakketten. Elk pakket bevat 1 babydoek, 6 stoffen luiers, 2
veiligheidsspelden, 1 grote handdoek en 1 kleine handdoek. Kinderen van
5 tot 14 jaar krijgen 1 kledingpakket. En iedereen ouder dan 14 jaar krijgt
ook 1 kledingpakket.

1) Hoeveel kinderen zijn er in het vluchtelingenkamp van elke leeftijdsgroep?
(Tip : Je weet dat er 80.000 vluchtelingen zijn.)
Leeftijd

%

0-4
5-9
10-14
15-19
20-59
60>

12
12
11
10
48
7

Aantal

2) Hoeveel kledingpakketten moeten er in het totaal voor kinderen jonger dan 5 jaar
voorzien worden?
Bewerking:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Antwoord : Er moeten ………………………. kledingpakketten voorzien worden.
3) Hoeveel stoffen luiers moeten er in het totaal voorzien worden voor kinderen jonger
dan 5 jaar?
Bewerking:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Antwoord : Er moeten ………………… luiers voorzien worden.
4) Hoeveel kledingpakketten moeten er voor alle bewoners samen aangekocht worden?
Bewerking:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Antwoord : Er moeten ………………… kledingpakketten voorzien worden voor alle
bewoners.
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Vaccinatie
De meeste vluchtelingen zijn, wanneer ze in het
tentenkamp aankomen, totaal uitgeput en hebben
dringende geneeskundige verzorging nodig. Omdat
de meesten zo verzwakt zijn, zijn ze erg vatbaar voor
besmettelijke ziekten. Mazelen is één van die ziekten.
Daarom moet er vooral een vaccinatie- programma
gestart worden voor iedereen tot en met 14 jaar. Om
het vaccinatieprogramma vlot te laten verlopen, heb
je opgeleid personeel nodig: 4 mensen zetten alles
klaar, 2 mensen spuiten het vaccin in, 6 mensen zorgen voor het secretariaat, 6 mensen halen de
kinderen op en brengen ze terug. Op die manier kan je per uur 500 kinderen vaccineren. Opdat de
vaccinatie correct en vlot zou verlopen, wordt er 7 uren per dag gewerkt.
1) Hoeveel kinderen moeten er in het totaal gevaccineerd worden?
Bewerking:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Antwoord: Er moeten ………………………. kinderen gevaccineerd worden.

2) Hoeveel uren duurt het om alle kinderen te vaccineren?
Bewerking:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Antwoord: Er worden ….. uren gewerkt om alle kinderen te vaccineren.

3) Hoeveel dagen zijn er nodig om alle kinderen te vaccineren?
Bewerking:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Antwoord: Er worden ……... dagen gewerkt om alle kinderen te vaccineren.
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Verzorging
In het kamp zijn er dokters nodig om zieken te onderzoeken. Per

800 mensen moet er 1 dokter zijn. Per 10 dokters is er ook 1
controlerende dokter nodig. Die begeleidt en controleert de
dokters bij hun werk. Tot slot is er voor heel het kamp nog 1
dokter-directeur. Deze directeur coördineert de werking van de
dokters. Sommige vluchtelingen zijn of worden ernstig ziek.
Daarom is er een ziekenhuis in het kamp. Er is 1 dokter permanent
aanwezig. Een doktersassistent kan per dag maximum 50 patiënten
ontvangen. Per 20 bedden is er 1 verpleegkundige. Deze werken 8
uren per dag en worden daarna vervangen door de volgende ploeg. Er zijn 2 medewerkers op het
secretariaat, 3 toezichters en 5 poetsvrouwen. Per dag komt 1,5% van de kampbewoners naar het
ziekenhuis op doktersbezoek. Voor de kampbewoners die per dag op doktersbezoek komen is 40 % er erg
aan toe. Zij moeten in het ziekenhuis blijven. Er zijn dan ook heel wat verpleegkundigen in het ziekenhuis
aanwezig aangezien zij gedurende een dag en een nacht in het ziekenhuis moeten blijven.
1) Wat is het minimum aantal dokters dat nodig is in het kamp?
Bewerking:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Antwoord: Er zijn minimum …….…. dokters nodig.
2) Hoeveel kampbewoners komen er per dag op doktersbezoek?
Bewerking:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Antwoord: Er komen ………. bewoners per dag op doktersbezoek.
3) Hoeveel kampbewoners moeten er per dag in het ziekenhuis blijven omdat ze er te erg
aan toe zijn?
Bewerking:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Antwoord: Per dag moeten er …….. bewoners in het ziekenhuis blijven.
4) Hoeveel verpleegkundigen zijn er in het ziekenhuis nodig?
Bewerking:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Antwoord: Er zijn …….… verpleegkundigen nodig.
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Wat heb je nodig in een vluchtelingenkamp voor
80.000 vluchtelingen?
1. Onderdak

……............... tenten

4. Kookgerei

……............... kooksets

5. Kledij

……............... kledingpakketten

……............... opp. terrein

2. Water en
sanitair

3. Voedsel

……............... luiers voor
0-4 jarigen

……............... wasplaatsen
……............... latrines
……............... liter water
per dag

6. Vaccinatie

……............... broden
per dag

7. Verzorging

……............... kindervaccinaties
……............... dokters
……............... verpleegkundigen

Als vluchteling heb je vak geen dak boven je
hoofd, geen onderwijs, eigen spullen en medische
zorg.

In

ontwikkelingslanden

met

veel

vluchtelingen is ondervoeding bijvoorbeeld een
groot probleem. Een gebrek aan artsen, toegang
tot voedsel en kennis over gezond en evenwichtig
eten zorgt ervoor dat veel mensen, en vaak vooral
kinderen, ondervoed zijn. Ook andere medische
problemen zoals ziektes en virussen zijn vluchtelingenkampen erg gevoelig. Vluchtelingenkampen zijn
bedoeld als tijdelijke oplossing waar mensen kunnen verblijven in afwachting van een veilige situatie in
hun thuisland. In sommige gevallen wonen mensen echter al jaren in een vluchtelingenkamp. Het zijn
eigenlijk een soort dorpen. Omdat er vaak geen werk of
opleiding is, vervelen mensen zich en kunnen ze weinig
doen om hun bestaan te verbeteren. Onderwijs is heel
belangrijk om vluchtelingen een kans te geven op een beter
leven. UNHCR verzorgt onderwijs in vluchtelingenkampen.
Vaak zijn de leraren zelf ook vluchteling. Samen proberen
ze door te leren zich voor te bereiden op een toekomst in
hun eigen land. Misschien wel als fietsenmaker of lerares.
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Opdracht 12
Som minstens 5 dingen op dat het Rode Kruis doet om vluchtelingen te helpen
in de wereld:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………………...

3. …………………………………………………………………………………………………………………...

4. …………………………………………………………………………………………………………………...

5. …………………………………………………………………………………………………………………...

Re-integratie in Burundi
Sinds de onafhankelijkheid van Burundi in 1962 zijn duizenden mensen constant op de vlucht voor
conflicten. Hierdoor vonden jarenlang grote volksverhuizingen plaats naar andere, meer veilige landen.
In 2008 legden de strijdende partijen eindelijk de wapens neer. Toch bleven veel mensen in
vluchtelingenkampen wonen (vb in buurland Tanzania) omdat ze bang waren om terug te keren. Omdat
de vrede officieel terug gekeerd is in Burundi, besliste de overheid van Tanzania om eind 2012 het laatste
vluchtelingenkamp in het land te sluiten. Dit betekende een gedwongen terugkeer voor 38.000 Burundese
vluchtelingen die toen nog in het kamp verbleven.
Opvang

en

begeleiding

van

deze

terugkerende

vluchtelingen in hun gemeenschap is heel belangrijk. Het
is namelijk niet makkelijk om na zoveel jaar weer gewoon
in je dorp te gaan wonen alsof er niets gebeurd is. Veel

vluchtelingen woonden namelijk meer dan 20 jaar in het
kamp of werden zelfs in een vluchtelingenkamp geboren
waardoor ze nog nooit in hun eigen land woonden. Deze
terugkerende mensen moeten dus goed ontvangen en
opgevangen worden zodat ze niet opnieuw op de vlucht
slaan en hun leven lang vluchteling blijven.
De opvang en re-integratie (= terug brengen in de maatschappij) van deze grote groepen mensen uit het
vluchtelingenkamp in Tanzania overstijgt de capaciteit van de Burundese overheid en de lokale
gemeenschappen. Onder andere het Burundese Rode Kruis (BuRK) heeft de afgelopen jaren heel wat
ervaring opgebouwd en helpt de overheid bij deze belangrijke taak. Rode Kruis-Vlaanderen ondersteunt
het Burundese Rode Kruis financieel om 700 huisjes te bouwen voor deze mensen en de watervoorziening
voor zo’n 30.000 mensen te verbeteren. Ook startte het BuRK 51 activiteiten op waarbij de teruggekeerde
vluchtelingen zelf opnieuw leren geld verdienen en hun leven in handen nemen. Bij zo’n
integratieprojecten wordt veel aandacht besteed aan de meest kwetsbare mensen zoals kinderen,
ouderen en mensen met een beperking.
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Vluchtelingen in ons land
Ook naar België vluchten mensen. In ons land,
maar ook elders in Europa, heeft men het moeilijk
met de opvang en toelating van vluchtelingen.
België is een land waar alles nog relatief goed gaat:
we hebben geen last van politieke onlusten en
sociaal en economisch gezien staan we er ook nog
niet zo slecht voor. Het is dan ook begrijpelijk dat
mensen die hun eigen land moeten ontvluchten,
een land als België als de oplossing zien voor hun ellende. De voorbije jaren en vooral maanden meldden
zich in België en in veel andere Europese landen steeds meer asielzoekers aan. Dit neemt niet weg dat
het aantal vluchtelingen die in ons land toekomen, maar een heel klein deeltje zijn van het totale aantal
mensen die vluchten. De meeste mensen geraken niet tot in België. Daarvoor zijn onze grenzen veel te
veel gecontroleerd. Men spreekt soms zelfs van ‘Ford Europa’!
In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werden ook de rechten van vluchtelingen
vastgelegd. Want ook vluchtelingen hebben rechten! Het Vluchtelingenverdrag werd in 1951 door 150
landen onderschreven, waaronder ook België. Elk land dat zich heeft aangesloten bij dit verdrag, mag
een asielzoeker niet zomaar terugsturen naar een gebied waar zijn leven gevaar loopt. Volgens het
Vluchtelingenverdrag moet men elke asielaanvraag individueel onderzoeken. Dat is niet gemakkelijk en
kost veel tijd. Wanneer deze persoon effectief gevaar loopt omwille van zijn ras, godsdienst, politieke
overtuiging, nationaliteit of het behoren tot een sociale groep, moet hij in ons land bescherming krijgen
en mag hij hier blijven wonen. Asielzoekers moeten meestal meerdere maanden wachten voor er wordt
beslist of ze bescherming krijgen of niet. In sommige gevallen duurt dit echter jaren. Pas dan weten ze of
ze in het land kunnen blijven of teruggestuurd worden.

Opdracht 13
Uit welk landen zijn de meeste vluchtelingen afkomstig die in België opvang
zoeken? (TIP: denk terug aan de oefening met de wereldkaart)
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Opdracht 14
Waarom moet ons land vluchtelingen opvangen en beschermen?

Opdracht 15
Weet jij over welke vluchtelingen deze foto gaat?
Tip:

1. Kijk goed naar de datum van de foto.
2. Helemaal achteraan in de eetzaal staat geschreven: “VERBODEN TE ROOKEN”.

(1914 – Vluchtelingenkamp Nederland)

✚ Uit welk land komen deze vluchtelingen?

…………………………………………………………………………………………………………...........................................
…………………………………………………………………………………………………………...........................................
✚ Waarom moesten deze mensen vluchten?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
✚ Naar waar zijn deze mensen toen gevlucht?

…………………………………………………………………………………………………………...........................................
Lespakket vluchtelingen

Jeugd Rode Kruis

26

Opdracht 16
Ken je zelf iemand die is moeten vluchten?
Je hebt alvast eens gehoord over iemand die uit zijn land is moeten vluchten.
Misschien ken je iemand of heb je er al van gehoord. Bespreek dit met je buur!

Opvangcentra
Met uitzondering van enkelen die worden opgevangen door vrienden of familieleden die al in ons land
wonen, vinden de meeste asielzoekers zelfstandig geen verblijfplaats in België. Zolang het onderzoek
loopt , ben je nog niet erkend als echte vluchteling. Je kan dan ook niet gaan werken, geen huis huren of
kopen ... Eerst moet je wachten tot er over jou beslist wordt of je al dan niet in het land mag blijven.
Gelukkig krijgt elke asielzoeker op de dag van zijn asielaanvraag een opvangcentrum toegewezen.
Hij kan er rekenen op materiële ondersteuning zoals een slaapplaats, sanitaire voorzieningen en voedsel,
maar ook op sociale en medische begeleiding. Dagelijks worden er taallessen en andere activiteiten
georganiseerd. In de centra voldoet men aan de meest noodzakelijke behoeften. Een luxe plaats is dit dus
zeker niet.
Rode Kruis-Vlaanderen leidt verschillende soorten opvangstructuren.
✚ Opvangcentrum: een vast centrum met aangepaste inrichting voor de opvang van een
gemiddelde instroom van asielzoekers. Deze centra zijn altijd open.
✚ Noodopvangcentrum: tijdelijk opvangcentrum met beperkt aangepaste inrichting dat geopend
wordt bij een tijdelijke hogere instroom van asielzoekers.
✚ Noodopvangkamp: bij gebrek aan plaats in de opvangcentra en noodopvangcentra wordt dit
soort opvang geopend. Dit zijn grote ruimtes met een bijzonder beperkte inrichting. Hier wonen
asielzoekers tijdelijk tot ze kunnen overgeplaatst worden naar een (nood-)opvangcentrum.
De laatste twee vormen van opvang (noodopvangcentrum
en noodopvangkamp) zijn niet permanent open maar
worden afhankelijk van de instroom van asielzoekers en
de dringendheid van opvang geopend. Sinds de zomer van
2015 zijn er veel asielzoekers in ons land zijn bijgekomen.
Er was sprake van een asielcrisis en er was dringend nood
aan extra opvangplaatsen. Daarom zijn alle vormen van
opvang momenteel in gebruik.
Naast het Rode Kruis zijn er nog andere organisaties die helpen in de opvang van asielzoekers. Zo helpen
ook OCMW’s mee bij de opvang en heeft de overheid ook zelf een aantal opvangcentra in België.

Lespakket vluchtelingen

Jeugd Rode Kruis

27

Opdracht 17
Ben jij al eens in een opvangcentrum geweest? Weet je hoe dit eruit ziet?

✚ Maak een schets van je eigen huis en een schets van een opvangcentrum.
Tip: De foto’s op de volgende pagina kunnen je alvast helpen!

Je eigen huis
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✚ Geef enkele gelijkenissen en verschillen tussen jouw huis en een opvangcentrum.

✚ Op welke manier worden mensen in het opvangcentrum geholpen?

✚ Wat zijn de verschillen tussen een opvangcentrum en een noodopvangkamp?

✚ Rangschik de verschillende soorten opvangstructuren die het Rode Kruis aanbiedt van
meer naar minder inrichting/comfort. Gebruik <, > en =. Omcirkel de structuur waarin jij
zelf het liefst zou wonen.

✚ Waarom zou je wel of niet graag in een opvangcentrum willen wonen? Hoe zou jij je daar
voelen, denk je? Schrijf jouw ideeën op en bespreek dit daarna met de klas.
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Stellingenspel
Opdracht 18
Juist of fout?
Zet een kruisje in de juiste kolom. Bespreek daarna met je klasgenootjes de verschillende stellingen.
waar
1.

Overal in de wereld zijn er evenveel vluchtelingen.

2.

Geloof is bijna altijd de oorzaak van het vluchten.

3.

Alleen mensen uit ontwikkelingslanden kunnen bescherming
(=asiel) krijgen in België.

4.

Op de Wereldvluchtelingendag (20 juni) organiseren mensen acties voor
de 60 miljoen vluchtelingen in de wereld.

5.

Mensen die vluchten omdat er veel armoede is in hun land,
worden beschermd en kunnen in een ander land blijven als erkend vluchteling.

6.

Vluchtelingen zijn mensen die over de landsgrens zijn gevlucht, intern
ontheemden zijn mensen die binnen hun eigen landsgrens zijn gevlucht.

7.

Het Rode Kruis mag in de meeste landen snel hulp bieden omdat ze zich niet
moeien met de reden waarom mensen oorlog voeren.

8.

Het vluchtelingenverdrag is alleen geschreven voor vluchtelingen,
niet voor ontheemden.

9.

België wordt overspoeld door vluchtelingen!

10. In België wachten altijd maar meer asielzoekers op de toelating
om in ons land te blijven.

GOED GEWERKT ! PROFICIAT !
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niet waar

