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Rahim Gul

Abaseen

Spogmay

Malalay Sabawoon NaraySher 
Kahn

Fareshta Wagma Feroza Basira

ABASEEN

De familie van Abaseen woont in 
Nangarhar, in het oosten van Afghanistan. 
Zijn vader is officier in het Afghaanse leger. 
Het gezin heeft het niet zo breed. Abaseen 
helpt zijn broers vaak met schapen hoeden 
in plaats van naar school gaan. 
Als Abaseen 9 jaar is, vlucht zijn oudere 
broer Sabawoon weg. De taliban 
willen hem in hun leger opnemen. In 
zijn tienerjaren leeft Abaseen vaak 
ondergedoken bij familie om uit de 
greep van de Taliban te blijven.

STAP 1

STAP 2

STAP 3
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Cultuur

Socio-economischPolitiek

reden migratie:

Rahim Gul

Abaseen

Spogmay

Malalay Sabawoon NaraySher 
Kahn

Fareshta Wagma Feroza Basira

ABASEEN

STAP 2

STAP 3

De familie van Abaseen woont in 
Nangarhar, in het oosten van Afghanistan. 
Zijn vader is officier in het Afghaanse leger. 
Het gezin heeft het niet zo breed. Abaseen 
helpt zijn broers vaak met schapen hoeden 
in plaats van naar school gaan. 
Als Abaseen 9 jaar is, vlucht zijn oudere 
broer Sabawoon weg. De taliban 
willen hem in hun leger opnemen. In 
zijn tienerjaren leeft Abaseen vaak 
ondergedoken bij familie om uit de 
greep van de Taliban te blijven.

STAP 1
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BLAD 1 - INFO LAND VAN HERKOMST

ABASEEN

Afghanistan is een arm land. De 
meeste mensen zijn boer of herder. 
Lokale producten zijn tapijten, 
noten, edelstenen  of katoen.

De taliban wordt rijk dankzij de 
teelt van papavers. Van deze 
bloemen wordt opium gemaakt, 
dat dient om verboden drugs mee 
te maken. Opiumhandel is illegaal.

Er wonen veel verschillende 
volkeren in Afghanistan. Die 
spreken ook verschillende talen, 
zoals Pashtu, Dari, Oezbeeks of 
Turkmeens. Haast iedereen is 
moslim. 

Meisjes mogen van de taliban 
niet naar school. Ook bij jongens 
ligt het aantal dat kan lezen en 
schrijven laag. De nadruk ligt vaak 
op het bestuderen van de koran. 

Gevechtssporten zijn erg 
populair in Afghanistan. Deze 
Taekwondo-atleet behaalde de 
enige olympische medaille in de 
sportgeschiedenis van het land. 

De bevolking in Afghanistan is 
jong. Toch sterft 1 op de 5 kinderen 
voor ze 5 jaar zijn. Méér dan een 
derde van de Afghanen moet 
rondkomen met minder dan €2 
per dag. 

De VS verklaart de oorlog aan de 
taliban in Afghanistan. Dat is de 
naam van een strenge islamitische 
beweging die sinds 1994 het land 
bestuurt. De krijgers van de taliban 
worden verdreven uit de hoofdstad, 
maar blijven machtig.

In 2001 doet de terreurgroep  
Al Qaeda enkele aanslagen 
in de VS. Al Qaeda werkt vanuit 
Afghanistan. 

In de zomer van 2021 verovert 
de taliban terug de hoofdstad 
van Afghanistan. De VS en 
zijn bondgenoten hebben de 
oorlog verloren. Duizenden 
Afghanen probeerden het land te 
ontvluchten om te ontsnappen 
aan de woede van de taliban, o.a. 
in grote vrachtvliegtuigen van het 
Amerikaanse leger.



Commissariaat-generaal voor 
Vluchtelingen en Staatlozen

broer Sabawoon

Klein Kasteeltje Brussel

Dolf en Abaseen oefenen nog 
even voor een boksmatch

Voogd / pleeggezin 
minderjarige vluchteling

Minor Ndako OKAN

BLAD 2 - IN BELGIË

ABASEEN

De eerste week krijgt hij een voogd 
toegewezen. Abaseen is immers 

minderjarig. Griet zal Abaseen helpen 
bij alle administratie en zijn zoektocht 

naar een nieuw leven in België. Ze 
kent de familie goed, want ze was ook 

de voogd van broer Sabawoon toen 
die in België toekwam. 

Na drie maanden moet Abaseen 
een eerste keer naar Brussel voor 
een interview. Enkele weken later 

volgt een tweede interview. Op basis 
daarvan beslissen ze of hij recht heeft 
op asiel en dus papieren krijgt om in 

België te blijven. 
Er hangt veel af van de interviews. 
Abaseen is gespannen en probeert 

zich goed voor te bereiden. Ze vragen 
veel details. Het duurt bijna 5 uur. 

Op school leert Abaseen meneer 
Dolf kennen. Hij geeft les in OKAN, 
maar is ook trainer in een boksclub. 

Abaseen is altijd erg sportief geweest 
en heeft in Afghanistan verschillende 
gevechtsporten gedaan. Dolf moedigt 

Abaseen aan om bokstrainingen  
te volgen. 

In de kerstvakantie van 2018 schrijft 
Abaseen zich in in een school in 
Heverlee. Hij zal er met andere 

anderstalige jongeren Nederlands 
leren. Het jaar erop sluit hij in 
Mechelen aan bij de opleiding 

Modeontwerp.  

Het leven in België is ingewikkeld. 
Je moet veel in orde brengen om 

hier te kunnen wonen, studeren en 
werken. Toelatingen, rekeningen, 
vergunningen... Abaseen kent dat 

allemaal niet. 
Gelukkig helpt Hannelore van Minor 

Ndako hem. Die organisatie begeleidt 
jongeren die het moeilijk hebben. 

Nog dezelfde avond slaapt Abaseen  
in het gesloten asielcentrum van 
Steenokkerzeel. Hij mag dus niet  

buiten het centrum. Dat is een 
gebouw van Fedasil, de organisatie 

die in België verantwoordelijk is voor 
de opvang van asielzoekers. Hij zal er 

een maand verblijven.

Na een maand mag hij eindelijk bij 
zijn broer in Leuven gaan wonen. 
Abaseen is erg blij dat hij stilaan 
een normaal leven kan beginnen 

opbouwen. 

Op zijn eerste dag in België wordt 
Abaseen naar het Klein Kasteeltje in 
Brussel gebracht. Het is er druk en 
klein. Hij moet erg lang wachten. 

Een dokter onderzoekt hem 
en geeft hem de verplichte 

vaccins. Zijn persoonsgegevens 
en vingerafdrukken worden 

geregistreerd.



Politiek

reden migratie:

Charlie

Syntyche

Bernadette

Rafaël

Christele Bénie DavidEli

SYNTYCHESYNTYCHE

Cornelly

Cornelly (links) en haar 
familie zijn altijd erg betrokken 
geweest bij hun parochie in 
Kinshasa.

Cultuur

Socio-economisch

STAP 1

STAP 2

STAP 3

Charlie was politiek 
erg actief en lid 
van de partij UDPS 
van Tshisekedi. 

Charlie en Cornelly in hun 
huis in Kinshasa

Bernadette, de mama van 
Cornelly. Cornelly en haar 
broers en zussen groeien op in 
Mbandaka, een stad aan de 
Congorivier.
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Charlie was politiek 
erg actief en lid 
van de partij UDPS 
van Tshisekedi. 

Charlie en Cornelly in hun 
huis in Kinshasa

Cornelly (links) en haar 
familie zijn altijd erg betrokken 
geweest bij hun parochie in 
Kinshasa.Bernadette, de mama van 

Cornelly. Cornelly en haar 
broers en zussen groeien op in 
Mbandaka, een stad aan de 
Congorivier.
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BLAD 1 - INFO LAND VAN HERKOMST

Kinshasa is één van de grootste en 
meest levendige steden van Afrika. 
Veel mensen trekken naar hier op 
zoek naar een beter leven. De stad 
breidt enorm snel uit. De kloof 
tussen rijke burgers in dure wijken 
en de armeren in sloppenwijken is 
er enorm.  

Congo is een van de armste landen 
ter wereld. Na de dood van Mobutu 
in 1997 was er veel geweld en 
sloegen veel mensen op de vlucht. 
De rust is in veel gebieden nog niet 
terug. Er is weinig werk en weinig 
geld voor scholen en ziekenhuizen.  

De meeste Congolezen zijn 
christenen. Kerken zijn erg populair 
in Congo. Mensen krijgen er vaak 
meer steun van de kerk dan van de 
overheid. 

De Congolese bodem is enorm rijk 
aan ertsen zoals goud, uranium, 
koper en kobalt. Toch verdienen 
de Congolezen hier weinig mee. Zij 
werken wel in de mijnen, maar de 
winst gaat naar machtige heren uit 
de hoofdstad of uit het buitenland.

In de scholen in Congo is Frans 
de officiële taal. Daarnaast 
spreken veel mensen ook nog een 
inheemse taal. Lingala, Swahili en 
Kikongo zijn de belangrijkste, maar 
er worden in het enorme land nog 
meer dan 200 verschillende lokale 
talen gesproken! 

In Frankrijk en België woont 
de grootste groep Congolese 
migranten en hun nakomelingen. 
Vooral in de Brusselse wijk 
Matonge voel je de Congolese 
cultuur sterk aanwezig. 

In 1960 wordt Congo een 
onafhankelijk land. Maar echt vrij 
worden de Congolezen niet. Al 
snel grijpt Mobutu de macht: een 
militair die van Congo een sterk, 
trots Afrikaans land wil maken. Hij 
noemt het land voortaan Zaïre en 
heerst er 30 jaar als dictator. Hij 
was erg herkenbaar door zijn 
hoofddeksel van luipaardvel.

Etienne Tshisekedi richt een 
politieke partij op, de UDPS. 
Mobutu ziet hem als een 
bedreiging. In de jaren 80 en 
90 van de vorige eeuw belandt 
hij verschillende keren in de 
gevangenis.  Zijn zoon Félix is sinds 
2019 de president van Congo. 

Congo is bijna 100 jaar een kolonie 
van België geweest. Dat wil zeggen 
dat België Congo beschouwt 
als hun grondgebied. Belgische 
ondernemers gaan er op zoek 
naar grondstoffen. Congolezen en 
worden onder dwang aan het werk 
gezet. 

CORNELLYCORNELLY



BLAD 2 - IN BELGIË

Gilbert 

OCMW Haacht

Commissariaat-generaal voor 
Vluchtelingen en Staatlozen Kerkgemeenschap in Brussel

Dienst Vreemdelingenzaken

Vic en Miet

Speelpleinwerking 

VDAB-opleiding voor 
heftruckchauffeur

 Charlie is hoogopgeleid en heeft 
moeite om werk te vinden. Het 

OCMW moedigt hem aan om in de 
kringloopwinkel in Haacht te werken. 
Later zal hij tolk worden, maar die job 
raakt hij kwijt. De VDAB helpt Charlie 
om een nieuwe job te vinden, maar 

het is een moeilijke zoektocht.

Net als thuis in Kinshasa speelt de 
kerk een erg belangrijke rol in het 

leven van Cornelly en haar gezin. Ze 
gaan vaak naar vieringen in Brussel. 

De geloofsgemeenschap is een 
waardevol netwerk om zich goed te 

voelen in België.

Charlie besluit in 2017 terug te 
keren naar Congo. Cornelly en het 

gezin blijven in Haacht. Zij werkt als 
poetsvrouw bij mensen thuis en in 

een groot ziekenhuis in Leuven. Om 
rond te komen, doen de kinderen 
studentenjobs en werken ze als 

monitor in de speelpleinwerking. Het 
is niet altijd gemakkelijk.  

Ze vinden een appartement en later 
een huis in Haacht. Charlie wil snel 

werk vinden, maar zijn diploma 
politieke wetenschappen wordt in 

België niet erkend. Het OCMW helpt 
de familie, maar het gezin wil niet 

afhankelijk zijn van overheidssteun. 
Charlie leert snel Nederlands. 

In Haacht kan het gezin terugvallen 
op een fijn netwerk van buren en 

kennissen. Vic en Miet en hun twee 
dochters ontfermen zich vaak over 

het gezin, en worden al gauw ‘oma en 
opa’ genoemd door de kinderen.

In Brussel vragen ze bij de Dienst 
Vreemdelingenzaken asiel aan. In 

Duitsland hadden ze dat niet gedaan, 
omdat ze het gevoel hadden dat er 

werd neergekeken op vluchtelingen 
en er veel discriminatie was.  

Na het interview op het 
Commissariaat voor Vluchtelingen 
krijgen ze een positieve beslissing: 

het gezin wordt erkend als 
vluchtelingen in België! Ze krijgen 

een verblijfsvergunning en een 
vluchtelingenpaspoort. 

Gilbert, een bevriende Congolees 
uit Brussel, overtuigt Cornelly en 
Charlie van Duitsland naar België 

te verhuizen. In Matonge, een 
wijk in Brussel met veel winkels, 

cafés en ontmoetingsplekken voor 
Congolezen, hebben ze het gevoel 

warm ontvangen te worden. Ze 
besluiten Duitsland in 1996 te verlaten.

CORNELLYCORNELLY



Politiek

reden migratie:

NOORNOOR
JAMAAJAMAA

Samira

Abelkrim   Issam Achraf

Houria

Jamaa

Noor

Jamaa groeit met zijn vader op in 
een oasedorp in Foum El Hisn, in de 
woestijn, op de grens tussen Marokko 
en de Westelijke Sahara. 
Zijn mama sterft samen met de baby 
tijdens de bevalling van een broertje. 
Gelukkig vangen de mensen in het 
dorp de kleine Jamaa op.

Cultuur

Socio-economisch

STAP 1

STAP 2

STAP 3
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reden migratie:

NOORNOOR
JAMAAJAMAA

Samira

Abelkrim   Issam Achraf

Houria

Jamaa

Noor

kaartjes  
leven 

en overleven

STAP 2

STAP 3

STAP 1

kaartjes  
bestuur  

en conflict

kaartjes  
volk

en cultuur

Jamaa groeit met zijn vader op in 
een oasedorp in Foum El Hisn, in de 
woestijn, op de grens tussen Marokko 
en de Westelijke Sahara. 
Zijn mama sterft samen met de baby 
tijdens de bevalling van een broertje. 
Gelukkig vangen de mensen in het 
dorp de kleine Jamaa op.
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BLAD 1 - INFO LAND VAN HERKOMST

Couscous is het nationale 
gerecht van Marokko en bestaat 
uit korreltjes van grof gemalen 
durumtarwe. Veel gerechten 
worden gemaakt met lamsvlees en 
rundvlees, al dan niet in een tajine. 
Een tajine is een aardewerken 
stoofpot.

Er is een duidelijk verschil tussen 
de kust en het binnenland. Aan 
de kust zijn grotere steden en 
meer rijkdom. Toerisme en handel 
zorgen hier voor welvaart. In het 
binnenland leven de meeste 
mensen van de land- en mijnbouw 
en is er meer armoede.  

In 1956 wordt Marokko opnieuw 
een onafhankelijk land, met 
een eigen koning. Hier zie je 
hem te paard de hoofdstad 
binnenrijden. De koning belooft 
aan Frankrijk een parlement op 
te richten en verkiezingen te 
organiseren. 

In het begin van de 20e eeuw is 
Marokko een moslimrijk met een 
sultan aan het hoofd. Onder de 
bevolking is er onvrede omdat 
de sultan niets doet tegen de 
groeiende macht van Spanje en 
Frankrijk. Er volgen opstanden. 

De Arabieren veroveren na de dood 
van profeet Mohammed in 632 
een reusachtig groot gebied. Heel 
Noord-Afrika en Spanje wordt in 
die 7e eeuw veroverd. Overal wordt 
de taal en de godsdienst ingevoerd. 

Vrouwen gaan steeds vaker 
verder studeren. Toch blijven veel 
vrouwen na school thuis om het 
huishouden te doen en voor het 
gezin te zorgen. 

Berbers zijn de oorspronkelijke 
bewoners van Noord-Afrika. Ze 
maken nog steeds minstens 
de helft uit van de bevolking in 
Marokko. De onderscheiden zich 
van de Arabieren door hun taal 
en hun manier van kleden. Van 
de Arabieren hebben ze wel de 
godsdienst (islam) overgenomen. 

Ondanks de dreigende droogte en 
het woestijnklimaat, kan Marokko 
zijn bevolking van 35 miljoen 
mensen voeden. Het exporteert 
zelfs citrusvruchten, wijn en 
groenten, vooral naar Europa. 

Marokko heeft een rijke muzikale 
cultuur. Arabische en Berberse 
invloeden hoor je terugkomen in 
de populaire Raï-muziek. Strenge 
islamitische bewegingen vinden 
deze muziek verkeerd. Dat heeft al 
tot aanslagen geleid op bekende 
muzikanten. Veel muzikanten 
verhuisden naar Parijs. 

De sultan vraagt Frankrijk om hulp 
tegen de opstanden in zijn land. 
Frankrijk stuurt in 1911 soldaten 
naar het gebied. Het verklaart 
een jaar later dat Marokko een 
‘protectoraat’ wordt van Frankrijk. 
Eigenlijk neemt Frankrijk de macht 
over. 

JAMAAJAMAA



BLAD 2 - IN BELGIË

olieraffinaderij haven 
Antwerpen

huwelijk Woussif en Zahia

Recht op gezinshereniging Mijnsite van Waterschei 
(Genk)

Mijnsitte Fosse 13 in 
Noord-Frankrijk

Jamaa en Noor vandaag

Arbeidskaart van Jamaa

Mijnwerkersbond van België

Jamaa twijfelt niet en neemt de trein. 
Hij komt in Luik aan. Hij wil naar 

Waterschei, dus neemt hij de taxi. Dat 
was een hele rit, waar Jamaa 1000 
frank voor moest betalen. Dat was 

een kwart van al het geld dat hij had!

Hij mag direct beginnen in de mijn 
van Waterschei. In het gemeentehuis 

van Genk krijgt hij zonder enig 
probleem een arbeidskaart en een 

verblijfsvergunning. 
Hij moet enkel nog terug naar 

Frankrijk om een document dat 
aantoont dat hij er geen strafbare 

zaken had gedaan en ontslagen was. 
Jamaa zal 7 jaar als mijnwerker in 

Waterschei werken. 

Steeds meer collega’s van Jamaa 
trekken naar de mijnen in Limburg 

(België). Ze vertellen dat het werk en 
de woningen daar beter zijn. 

De Belgische mijnwerkersbond 
verspreidt bovendien mooie rode 

folders om arbeiders naar de 
Belgische mijnen te lokken. 

Begin jaren 70 trekt Jamaa naar 
Antwerpen. Hij werkt er twee jaar in 
de Eternitfabriek die asbestplaten 

maakt voor isolatie. 
Twee jaar later vinden we Jamaa 

terug in de haven. Hij moet er grote 
olietanks schoonmaken.

Jamaa werkt lange uren in de 
steenkoolmijn van Fosse 13, in de 
provincie Pas-de-Calais tegen de 
Belgische grens. Hij woont er in 
barakken en is er niet gelukkig. 

Ondertussen is migratie naar België 
moeilijker geworden. Door de 

economische crisis is de vraag naar 
arbeiders erg afgenomen. 

Toch mogen Zahia, haar dochtertje 
en haar zus Houria in 1976 naar 

België. Volgens de Belgische wet is 
gezinshereniging een geldige vorm 

van migratie. 
Beide gezinnen vestigen zich in 

Antwerpen. In 1977 krijgen Jamaa en 
Houria een eerste kind. Een jaar later 

volgt Samira, de mama van Noor.  

In die periode leert hij Woussif 
kennen, een Marokkaanse 

collega. Woussif keert in 1975 een 
tijdje naar Marokko terug om er 
te trouwen met een Zahia, een 

Marokkaanse vrouw. 
Jamaa is ondertussen 36 jaar. Hij 

droomt ook van een huwelijk en een 
gezin. Woussif overtuigt hem om naar 
Marokko te gaan. Zahia stelt hem voor 
aan haar zus Houria en jawel, in 1976 

trouwen ook zij. 

Op 58 jaar wordt Jamaa op pensioen 
gestuurd. Hij sukkelt dan al een tijdje 
met zijn longen. De dokters houden 
het op bronchitis (longontsteking), 
maar de familie weet wel beter: de 
jaren in de mijn, in de asbestfabriek 
en tussen de chemische producten 
van de olieraffinaderij eisen hun tol. 
Jamaa is ondertussen 80 jaar. Zijn 

gezondheid is zwak, maar hij houdt 
vol. Hij woont nu bij Samira en Noor 

in huis.  

JAMAAJAMAA



Politiek

reden migratie:

zus zus zus broer broer broer

Ky HuiTran Dien

Long

Pieter-Jan WouterHui

PIETER-JANPIETER-JAN

Long stamt af van 
Chinese ondernemers die 
verhuisden naar Vietnam. 
Long wordt opgevoed door 
zijn tante in Saigon, die zelf 
geen kinderen heeft. Hij 
komt niets tekort.

Cultuur

Socio-economisch

STAP 1

STAP 2

STAP 3
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PIETER-JANPIETER-JAN

Long stamt af van 
Chinese ondernemers die 
verhuisden naar Vietnam. 
Long wordt opgevoed door 
zijn tante in Saigon, die zelf 
geen kinderen heeft. Hij 
komt niets tekort.
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BLAD 1 - INFO LAND VAN HERKOMST

Het officiële schooluniform voor 
Vietnamese meisjes is vandaag 
nog steeds de witte Ao Dai, een 
combinatie van jurk en broek. Veel 
Vietnamese jongeren kiezen voor 
hogere studies in het buitenland. 

De grootste stad in Vietnam is in 
de jaren 70 de havenstad Saigon, 
de hoofdstad van het zuiden. Het is 
er erg druk en overbevolkt, maar er 
hangt veel sfeer en er is veel werk. 
Typisch zijn de duizenden fietsen 
en brommers. Na de overwinning 
van de communisten wordt de stad 
Ho Chi Minhstad genoemd.   

Hoewel het boeddhisme als 
godsdienst lang verboden werd, 
blijft het erg belangrijk. In veel 
gezinnen vind je een familiealtaar, 
waar de voorouders vereerd 
worden. 

In 1975 eindigt de oorlog tussen 
Noord- en Zuid-Vietnam. De 
communisten veroveren het hele 
land. De Amerikanen weten dat 
ze verloren zijn en vertrekken 
halsoverkop. Deze foto toont de 
laatste Amerikaanse helikopter die 
vertrekt uit Saigon, de hoofdstad 
van het zuiden. Veel mensen 
proberen nog mee te vluchten. 

De communisten willen niet dat 
iemand meer bezit dan de andere. 
Boeren en ondernemers  moeten 
voortaan alles delen met de 
overheid. Velen zijn in één klap 
alles kwijt. Hongersnood breekt uit 
in de jaren 70 en 80. Er is enorm 
veel armoede. 

In de jaren 60 van de vorige eeuw 
bestaat Vietnam uit twee landen. 
Het noorden is communistisch: de 
regels zijn er streng en er is weinig 
vrijheid. Wanneer Noord-Vietnam 
het zuiden wil veroveren, sturen de 
VS veel soldaten, om Zuid-Viëtnam 
te beschermen. Het wordt een 
lange en bloedige oorlog, waarin 
miljoenen Vietnamezen sterven.

Na de oorlog slaan veel 
Vietnamezen op de vlucht. Ze 
vrezen gestraft te worden door de 
communisten. Velen dreigen te 
sterven aan honger en armoede. 
Duizenden vluchten de zee op, 
soms in erg gammele bootjes. 

De communisten willen iedereen 
straffen die tegen hen gevochten 
heeft of de Amerikanen heeft 
gesteund. Miljoenen Vietnamezen 
worden na de oorlog naar 
kampen gestuurd, waar ze de 
communistische ideeën moeten 
leren. Ze worden er erg slecht 
behandeld. Eigenlijk zijn het 
gevangenissen waar ze als 
dwangarbeiders moeten werken. 

Een typische gerecht in Vietnam 
omvat rijst of noedels, een 
vlees- of zeevruchtenschotel, een 
groenteschotel, soep en nuoc 
cham (een soort vissaus) om te 
dippen. Pho is het populairste 
gerecht: rijstnoedels en vlees in 
een smaakvolle soep met limoen 
en verse kruiden. 

LONGLONG



BLAD 2 - IN BELGIË

nonkel Guy

Hui en twee zonen

Middelbare school  
in Roeselare Pleeggezin bij Leo & Mia

Caritas 

Kokschool Koksijde

minister  
Rita De Backer

stage restaurants

Met het gezin in Harelbeke klikt het 
helemaal niet. Long vindt er zijn 

weg niet en loopt geregeld weg. Zijn 
pleegouders vragen Caritas om een 

nieuw gezin voor Long te vinden. 
Zo komt Long in maart 1980 bij Leo en 
Mia terecht in Lo-Reninge. Ze hebben 
net een dochter gekregen. Long voelt 
er zich thuis en helpt actief mee in het 

jonge huishouden. 

Na een ruzie met Leo en Mia vertrekt 
Long in 1987 naar Leuven. Hij werkt er 

hard in verschillende restaurants. 
Guy en Rika, de zus van Mia, wonen 

in Leuven en helpen Long waar 
ze kunnen. Nonkel Guy wordt erg 

belangrijk. Hij overtuigt Long om zijn 
eigen zaak te starten. 

In 1990 begint Long een traiteur. Hij 
specialiseert zich in wild en gevogelte. 

De zaak wordt een enorm succes. 

Hoewel Long makkelijk leert en een 
intelligente jongen is, krijgt hij na 

de lagere school het advies naar het 
beroepsonderwijs te gaan. 

Leo en Mia gaan tegen dit advies in en 
schrijven Long in een moderne talen-
richting in een college in Roeselare.  

Long loopt stage in verschillende 
restaurants, eerst in West-Vlaanderen, 
dan in Brussel. Hij is een harde werker 

en een goeie kok, wat enorm in de 
smaak valt bij de chefkoks en de 

klanten. 
Het stadsleven ligt hem. Tegen de zin 

van zijn pleegouders neemt hij een 
job aan in een restaurant in Leuven. 

Na enkele jaren heeft Long al heel wat 
mensen in dienst. Waar hij kan, helpt 
hij andere Vietnamezen en Chinezen 

aan een job. 
Zo leert hij Hui kennen, een Chinese 

student. In 1996 trouwen ze. Ze krijgen 
twee zonen: Pieter-Jan en Wouter.  

Long heeft een passie en een talent 
voor koken. Dat blijkt al snel in het 

gezin, waar hij graag helpt in de 
keuken. 

Na het 3e middelbaar gaat Long naar 
de kokschool in Koksijde. Het is een 
streng internaat, maar Long zit er 

graag en werkt hard.  

Dankzij de katholieke organisatie 
Caritas worden Long en de andere 
Vietnamese kinderen van Maleisië 

naar België overgevlogen. 
Ze worden er enkele weken 

opgevangen in een school in Berlare. 
Daarna vertrekt Long naar zijn 

pleeggezin in Harelbeke. 

In 1979 wordt internationaal het Jaar 
van het Kind gevierd. Minister Rita 
De Backer ziet hierin een kans om 

kinderen op de vlucht te helpen. Ze 
roept Belgen op om een Vietnamees 

kind op te vangen in hun gezin. 
In totaal 50 kinderen zullen zo in 
Vlaanderen opgevangen worden. 

Long is één van hen. 

LONGLONG



Politiek

reden migratie:

OTTOOTTO

Léo

Stani

Sara

Bertha

Brigitte

Andy

De ouders van Stani zijn streng en het gezin 
is arm. Om te ontsnappen aan zijn vader en 
aan het harde werk, liegt Stani in 1937 over zijn 
leeftijd (hij is dan 16) en gaat bij het leger. 

Stani wordt al vroeg van school 
gehaald om te helpen op de 
boerderij van zijn ouders en in de 
bakkerij van zijn broer. 

Otto

Cultuur

Socio-economisch

STAP 2

STAP 3

STAP 1

Paula, de tweelingszus 
van Stani

Het bergdorp Drezniça, in het 
westen van Joegoslavië. Hier 
werd Stanislas geboren in 1921.   
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BLAD 1 - INFO LAND VAN HERKOMST

In het westen van Joegoslavië 
(Slovenië) is de invloed van de 
Italiaanse cultuur groot. Kinderen 
leren er Italiaans op school. Dit 
is een prent uit een Italiaans 
schoolboek uit de jeugd van Stani.

In Joegoslavië worden veel 
verschillende talen gesproken. Die 
mix aan volkeren zorgt geregeld 
voor spanningen. In de jaren 80 
breekt een burgeroorlog uit. 

Slovenië is het eerste land dat zich 
in 1991  losmaakt van Joegoslavië. 
In 2004 werd het lid van de 
Europese Unie. 

In Joegoslavië leven de meeste 
mensen in de 20e eeuw als boer of 
herder in bergachtig gebied. Velen 
leven er in kleine houten huizen. Er 
is weinig comfort. 

Na een periode van economische 
bloei, stijgt in de jaren 70 de 
armoede en de werkloosheid. Veel 
mensen zijn ontevreden en komen 
op straat.

Je vindt in Joegoslavië moslims, 
protestanten en orthodoxe 
christenen. In Slovenië zijn de 
meeste mensen katholiek. 

Tito heerst lang als dictator over 
Joegoslavië. Na zijn dood in 1980 
onstond een burgeroorlog tussen 
de vele volkeren in het land.

Net als in heel Europa zorgt WO 
II voor veel doden, vernielingen 
en gezinnen op de vlucht in 
Joegoslavië.

Tijdens WO II vechten 
veel Joegoslaven onder leiding van 
maarschalk Tito tegen Duitsland en 
Italië. Ze winnen in 1944.

STANISLASSTANISLAS



BLAD 2 - IN BELGIË

Belgisch paspoort

Staalproductie: tot de jaren 70  
een bloeiende industrie in België 

Tekening van zoon Leo van  
het café van zijn grootmoeder.

Vreemdelingenpolitie

Wezembeek-Oppem:  
rustige tuinwijken 

Stani en Bertha krijgen twee zonen en 
een dochter: Leo, Luc en Annie. 

Leo en Luc worden Belg van zodra ze 
in het leger gaan. Dat was toen nog 
verplicht op 18 jaar. Annie moet net 

als haar vader wachten tot 1969.  
Vanaf dan is ze ook Belg.
Leo is de opa van Otto.  

Stani is een handige Harry en weet 
van aanpakken. Hij werkt een 

tijdje in een zijdefabriek, maakt 
tuinomheiningen bij Belsack, een 

familiebedrijf in Halle.

‘s Avonds verzamelen de
arbeiders in de vele cafeetjes

rond Clabecq, Tubize en Lembeek. 
Stany speelt er vaak accordeon. In

café “In den donkere wolk” in
Lembeek leert hij Bertha kennen,

de dochter van de bazin.  
Ze trouwen in 1949.

Stani voelt zich snel thuis in het 
dorpsleven in Lembeek. Zijn 

katholieke roots maken het makkelijk 
om aansluiting te vinden. Via de 
misvieringen, maar nog meer via 
zijn engagement bij de Kristelijke 

Werknemersbeweging.

In 1950 wordt Stani arbeider in de 
staalfabrieken van Forges de Clabecq. 
Hij werkt ‘s nachts. Het is gevaarlijk en 
zwaar werk, maar het betaalt goed en 
Stani is een harde werker. Hij werkt er 
tot een deel van de hoogovens moet 

sluiten. 
We zijn dan eind jaren 70. Een enorme 
economische crisis treft de wereld, en 

ook België. Stani is 57. Hij wordt op 
pensioen gestuurd. 

Stani heeft een verblijfsvergunning, 
maar wil na een tijdje ook de 

Belgische nationaliteit. Het zal 20 jaar 
duren, maar in 1969 mag Stani zich 

eindelijk Belg noemen. 

Na 14 dagen vraagt het koppel hem 
vriendelijk maar kordaat om te 

verhuizen. In de vele restaurants aan 
station Brussel-Zuid vindt Stani een 

job als afwasser. 
Elke maand moet Stani zich 

melden bij de Vreemdelingenpolitie 
van de gemeente. Hij krijgt een 

werkvergunning, waarmee hij ook in 
het land mag blijven.

het is september 1946 als Stani in 
Brussel toekomt. Hij krijgt onderdak 
in Wezembeek-Oppem bij een joods 

koppel. De vrouw had nog in een 
Duits concentratiekamp gezeten met 
Paula, de tweelingszus van Stani. Hij 

mag bij het bankierskoppel op de 
zolder slapen. Een godsgeschenk, 

maar Stani voelt er zich  
niet echt welkom. 

Belsack, specialist in 
hout en omheiningen

STANISLASSTANISLAS



Okan is onderwijs voor 
anderstalige nieuwkomers.  

Ze werken met buddy’s. Dit zijn 
jongeren die de nieuwkomers 
wegwijs kunnen maken in het 

land van aankomst.
 

Zou dat iets voor jou zijn? 

Hieronder de top 5 van landen die 
in 2021 de meeste vluchtelingen 

opvingen:
1. Turkije (3,7 miljoen)

2. Colombia (1,7 miljoen)
3. Pakistan (1,4 miljoen)
4. Oeganda (1,4 miljoen)
5. Duitsland (1,2 miljoen)

Zijn dit de landen die je verwacht 
had? Wat leert dit lijstje je?

Aan de grens van de EU 
verzamelen op tal van plekken 

duizenden vluchtelingen 
die Europa binnen willen. Ze 
leven er in mensonwaardige 

omstandigheden in 
geïmproviseerde kampen. 

Moet de EU haar grenzen 
gesloten houden? Wat vind jij? 

In Bilzen werd in 2019 een gebouw 
in brand gestoken waarin men 
een centrum voor asielzoekers 

gepland had. 

Waarom zou dat gebeurd zijn? 
Welk gevoel roept dat bij jou op?

Steeds meer landen gaan 
over tot de bouw van hekken 
en muren om vluchtelingen 

buiten hun grenzen te houden. 
De bekendste is de muur op de 
grens tussen de VS en Mexico, 
maar er komen nog duizenden 

kilometers afsluiting per jaar bij. 

Hoe sta jij tegenover deze muren? 
Vind je dat een goede oplossing?

 Vluchtelingen die geen asiel 
hebben gekregen en besluiten 

om toch in België te blijven 
noemen we ‘mensen zonder 

papieren’. In 2021 verzamelde 
een groep in een kerk in Brussel 
en hield er een hongerstaking 

om aandacht te vragen voor hun 
situatie.  

Hoe moet de regering op deze 
actie reageren, volgens jou? 

Kinderen die een andere taal 
spreken hebben het vaak moeilijk 
op een Vlaamse school. Sommige 

scholen voeren een strenge 
taalbeleid (enkel Nederlands!), 

andere scholen geven 
anderstalige kinderen af en toe 

wat tijd en ruimte om in hun eigen 
taal te kunnen spreken en lezen. 

Wat vind je de beste manier 
om met die groep anderstalige 

leerlingen om te gaan? 

.......................................
...........................................

.....................?

.......................................
...........................................

.....................?

.......................................
.............................................

...................?

Mawda was een Koerdische 
peuter die in 2018 stierf toen het 

busje waarmee zij en haar ouders 
naar het Verenigd Koninkrijk 
probeerde te vluchten werd 

beschoten door de Belgische 
politie. Die waren op zoek naar 

mensensmokkelaars. 

Hoe sta jij tegenover 
mensensmokkel? Zal dat altijd 

blijven bestaan? Hoe kan dit 
vermeden worden?  

De Conventie van Genève is 
ondertussen 70 jaar oud. 

Vind je dat de definitie van wie 
vluchteling is en bescherming 

verdient nog standhoudt  
in deze tijd? 

Of vind je dat ze  
moet aangepast worden? 

Hoe dan?



communisme Koude Oorlog

Okan

dictator

vluchtelingen-
kamp

mensen-
smokkelaar

discriminatie

vluchteling

netwerk

asiel

kolonie nationaliteit

asielcentrum

gastarbeider



Een periode van 
spanningen tussen 
de westerse wereld, 

geleid door de VS, en de 
communistische wereld, 

geleid door Rusland (toen 
nog Sovjet-Unie genoemd). 

Deze periode duurde van 
WO II tot de val van de 
Berlijnse Muur in 1989. 

Iemand die alle macht 
over een land in handen 
heeft. Hij controleert alles 

en iedereen, maar niemand 
controleert hem.  

Plek, vaak dichtbij een 
oorlogsgebied, waar 

vluchtelingen opgevangen 
worden. Dat gebeurt 
meestal in tenten of 

zelfgebouwde hutten.  
Vaak verblijven er 

tienduizenden mensen, 
voor meerdere jaren.  

Iemand die aangemoedigd 
wordt om in een ander land 
te gaan werken, omdat er 

werkvolk te weinig is in een 
bepaald beroep. 

Een politieke beweging die 
pleit voor het wegnemen 

van het verschil tussen rijk 
en arm. De overheid krijgt 
hiervoor erg veel macht. 

Vaak leidt dit tot dictaturen 
met weinig vrijheid.  

Gebouw of complex 
waar mensen wachten 

op de beslissing van een 
overheid of ze bescherming 

verdienen in dat land. 

Iemand die zich laat 
betalen om mensen te 

helpen de grens van een 
land over te steken. Vaak is 
dit gevaarlijk, omdat veel 

mensen zonder visum hun 
land niet mogen verlaten. 

Gebied dat door een ander 
(vaak rijker en machtiger) 
land ingenomen wordt om 

er economisch winst  
uit te halen. 

Grote delen van Amerika, 
Afrika en Azië waren zo 

eeuwenlang in handen van 
Europese landen. 

Het uitsluiten of anders 
behandelen van iemand 

omdat hij/zij tot een 
bepaalde groep hoort. 

Groep mensen waarop 
je beroep kan doen als je 

advies, hulp of steun nodig 
hebt. Dat kan om officiële 

organisaties gaan (OCMW, 
vakbond, ziekenfonds...), 

maar evengoed om familie, 
kennissen, geloofs- of 

landgenoten die je helpen. 

Ander woord voor de 
bescherming die iemand 

krijgt in een veilig land waar 
hij naartoe is gevlucht, om 

dat hij in eigen land niet 
meer veilig is.  

De band die er is tussen 
een burger en zijn land 
of volk. Het is een soort 

lidmaatschap, waardoor 
je in dat land bepaalde 

rechten (en plichten) krijgt. 

Iemand die zijn of haar 
land verlaat omdat 
hij angst heeft om 

gearresteerd, opgesloten 
of zelfs vermoord te 

worden, enkel omdat 
hij tot een bepaald ras, 

godsdienst, nationaliteit 
of sociale groep behoort 
of een bepaalde politieke 

overtuiging heeft.

Onderwijs voor anderstalige 
nieuwkomers. Na een 
of twee jaar kan je in 

het gewone middelbare 
onderwijs instappen. 



 

STAP 1  
INFO OVER DE PERSOON
De persoon is méér dan een vluchteling alleen. 
Noteer in de blokjes wat meer informatie over zijn/haar dagelijkse  
bezigheden, karakter, godsdienst, studies, werk, familie...

STAP 2 
LAND VAN HERKOMST
Welke info vind je over het land van herkomst?
a. Welk land is het? Duid het aan op de kaart.
b. Hoe was de situatie in het land toen de 

persoon er woonde?
c. Waarom zou de persoon gevlucht zijn? 

STAP 3 
VLUCHTROUTE
Welke info vind je over de route?
• langs welke landen?
• wat gebeurt er onderweg?
• hoelang duurt de reis?

a.

b. + c.

c.

b.

STAP 4 
AANKOMST IN BELGIË
Wanneer komt de persoon aan 
in België? Waar verblijft hij/zij?
Welke moeilijkheden ondervindt 
de persoon? Wie helpt?

STAP 5 
SYNTHESE
Ga naar de tijdslijn aan het begin van 
de expo.
a. duid de periode waarin het verhaal 

zich afspeelt hieronder aan  
b. bekijk de tekst over de  Conventie 

van Genève aandachtig.
c. waarom heeft jouw persoon 

volgens de Conventie recht op 
asiel in België?
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