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Intro 

Het is 13.00. De genodigden komen aan in het park. Voor de meesten is dit de eerste keer op 

Noorderzon. Jongens en meisjes, pubers en volwassenen, moeders en vaders uit allerlei landen. 

Overal lopen blije mensen met hier een daar een onwennig gezicht. 

 

Gesprekken 

Edward (28) komt uit Armenië. Hij woont in Musselkanaal en is al vier jaar in Nederland. Hij heeft 

twee jaar vrijwilligerswerk gedaan met dieren. Nu doet hij vooral veel leuke en leerzame dingen met 

kinderen. Hij wil graag naar school. 

Andy (10) komt uit Burundi en heeft meegedaan met de djembé workshop van Kaj.  Of ik van muziek 

hou? Ja el, aar iet a  dat ilde, ik hou a  rustige uziek  

Bijna alle jongens zitten op voetbal. Logisch natuurlijk. Maar Norayr (9) uit Armenië en zit op 

gymnastiek. Alleen al bij het woord gymnastiek wordt iedereen enthousiast. Norayr lacht en zegt:  Ik 

laat het je el e e  zie  e  doet ee  ha dsta do erslag. Wo .  Iederee  jui ht! 

Zahra (26) is gevlucht uit Afghanistan. Haar dochter spreekt goed Nederlands. Zij zelf nog niet. Ze 

woont sinds een jaar in Nederland.  

Fatima (22) uit Syrië heeft twee kinderen van 3 en 2. We zijn nu 4 maanden in Nederland.  De reis 

naar Nederland duurde lang. We zijn via Libië naar Italië gereisd met een boot. De bootreis duurde 

25 uur.  Nadat we in Italië aankwamen gingen we verder met de trein via Frankrijk naar Nederland. In 

Syrië staat alles in brand. Ik be  lij dat ik i  Nederla d e .  

Zai a  16  is oor de helft Sieraleoo s , ¼ Egyptis h e  ¼ Brits. Als je als Europeaa  aar Sierra 
Leone komt, is het best moeilijk. Mensen moeten aan je wennen. Maar als ze je eenmaal vertrouwen 

is het goed. In Afrika helpt iedereen elkaar. Sierra Leone is heel anders dan Nederland. In de klas 

hebben we geen stoelen, iedereen zit op de grond. Ook het uitgaan is heel anders dan Nederland. In 

heel Sierra Leone is bijvoorbeeld maar éé  ios oop!  

Nazanin (12) en Setara (13) komen uit Iran. Ze wonen sinds 5 jaar in Nederland. Misschien gaan ze 

straks verhuizen naar Zoetermeer, maar dat weten ze nog niet zeker. Beide houden ze van dansen en 

touwtje springen. Nazanin wil later dokter worden. Mitra en Nazanin zijn vriendinnen.  Mitra is 10 en 

komt uit Afghanistan. Mitra wil later juf worden op de middelbare school. 

  



 

Alan (26) woont sinds 2007 in Nederland. Ik had ee  er lijfs ergu i g aar die is ingetrokken 

omdat de situatie in Irak weer veilig zou zijn. Ik wil hier graag blijven, maar dat kan dus niet. 

Illegaliteit is ook niks. Mijn moeder woont nog in Irak maar daar heb ik geen contact meer mee. Ik 

had een baan bij de Praxis. Daar heb ik 2 jaar fulltime gewerkt. Ook deed ik veel aan karate. Tsja, 

i e kort oet ik dus terug . 

Rawan (11) uit Syrië. Ik wil in Nederland wonen in een flat. Ik wil voetballer worden en wil ook 

kinderen later .  

Rina uit Palestina. Ik woonde in een heel groot huis en er was veel zon. We speelden veel buiten en 

dan gingen we voetballen. Ik wil later voetballer worden en anders dokter .  

Diyar ik kom uit Syrië en ben 14 jaar. Ik wil weer wonen in mijn oude huis in Syrië. Ik wil graag 

bouwvakker worden en huizen bouwen. Ik heb twee kleine broers en één grote .  

Neathaly. Ik ko  uit Egypte e  il later z e juf orde . En ik wil graag in Nederland wonen want 

in Egypte is het oorlog. Ik wil naar school en een kindje krijgen. Ik heb één zus en een papa en mama. 

Knutselen en spelen met mijn vriendinnen vind ik het leukste . 

Sohrad 9  ko t uit Afgha ista .  Ik il later dokter orde  e  graag i  Nederla d o e . Ik i d 
het leuk om te leren´.  

 

♥  Elk mens is uniek en heeft ergens talent voor. Leer van elkaar en geniet! Petra en Stan.  

♥  Veel plezier met de sokpop. Ik hoop dat jullie verliefd zijn! Groet, Kalle 

♥  Lotte, 6 jaar uit Groningen:  een hele mooie trouwjurk 

♥  Ik wens overal wereldvrede 

♥  Melody, 9 jaar uit Groningen: dat iedereen een heel mooi leven krijgt 

♥  Mansata, 9 jaar uit Groningen: dat alle kinderen die ziek zijn beter worden 

♥  Ali ,13 jaar uit Irak: ik wil voetballer worden 

♥  Clara: ik wens dat alle kinderen in Afrika een beter leven krijgen  

♥  Amal, 6 jaar uit Syrië: ik wil 7 jaar worden 

♥  Ik wens dat ik in Nederland mag wonen met mijn familie 

♥  Hanneke, 35 jaar: ik wens vrede en liefde 

♥  Ik wens dat ik geen oorlog meer hoef te zien 

♥  Re-z, 6 jaar uit Noord Korea: ik wil een koningin worden 

♥  Ik wens een gelukkige toekomst 

♥  Ik wens vrede op aarde 

 

 

 

 


