
	  
	  
Naam:  

Leeftijd:  

Geboren in welk land: 

Sinds wanneer in Nederland:  

Wat vind ik bijzonder aan Nederland?:  

Waar moest ik het meest aan 
wennen?: 

Reden van vluchten: 

  Dromen voor de toekomst: 

  Status:  

	  
	   	  

Bron:	  http://www.nrc.nl/inbeeld/2011/08/12/leven-‐in-‐een-‐
vluchtelingenkamp/	  



Bron:	  http://www.oneworld.nl/lezen/nieuws/afrika-‐wordt-‐een-‐rijk-‐continent	  

	  
	  
Naam:  

Leeftijd:  

Geboren in welk land: 

Sinds wanneer in Nederland:  

Wat vind ik bijzonder aan 
Nederland?:  

Waar moest ik het meest aan 
wennen?: 

Reden van vluchten: 

Dromen voor de toekomst: 

              Status:  

	  
	  
	  
	  
	   	  



Bron:	  http://politiek.thepostonline.nl/2013/09/19/we-‐moeten-‐meer-‐syrische-‐
vluchtelingen-‐opnemen/	  

	  

Naam:  

Leeftijd:  

Geboren in welk land: 

Sinds wanneer in 
Nederland:  

Wat vind ik bijzonder aan 
Nederland?:  

Waar moest ik het meest 
aan wennen?: 

        
                                                                 Reden van vluchten: 

      Dromen voor de toekomst: 

                  Status:  

	   	  



	  
	  

Naam:  

Leeftijd:  

Geboren in welk land: 

Sinds wanneer in Nederland:  

Wat vind ik bijzonder aan 
Nederland?:  

Waar moest ik het meest aan 
wennen?: 

Reden van vluchten: 

Dromen voor de toekomst: 

            Status:  

	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

Bron:	  http://op-‐de-‐vlucht.wikidot.com/psychische-‐problemen	  



	  
	  	  
Naam:  

Leeftijd:  

Geboren in welk land: 

Sinds wanneer in Nederland:  

Wat vind ik bijzonder aan 
Nederland?:  

Waar moest ik het meest aan     
wennen?: 

 Reden van vluchten: 

 Dromen voor de toekomst: 

            Status:  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Bron:	  
http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/1825617/2
011/01/18/VN-‐erken-‐14-‐jarige-‐Sahar-‐als-‐vluchteling.dhtml	  



Bron:http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/NFA0
2:cas-‐10345-‐7	  

	  
Naam:  

Leeftijd:  

Geboren in welk land: 

Sinds wanneer in Nederland:  

Wat vind ik bijzonder aan Nederland?:  

Waar moest ik het meest aan wennen?: 

Reden van vluchten: 

Dromen voor de toekomst: 

Status:   

	  
	  
	  


