verhaal 1:

Irene bobelijn

Ik heet Irene.
Op deze foto ben ik zes jaar oud.
Ik woon in België.

verhaal 1a

Mijn mama en papa wonen in Amerika.
Ik ga ook naar Amerika.

verhaal 1b

Ik maak de reis met een schip.
Het schip heet Pennland.
Het schip vertrekt uit Antwerpen.
Het heeft een vlag met een rode ster.

verhaal 1c

kopieerblad 1

verhaal 2:

Ita Moel

Ik heet Ita.
Op deze foto ben ik negen jaar oud.
Ik woon in Oekraïne met mijn mama en
drie broers.

verhaal 2a

Mijn papa woont in New York,
in Amerika.
Ik ga met mijn broers en mama ook naar
Amerika.

verhaal 2b

Mijn broers en mama zijn in Amerika.
Er was controle in Amerika.
Ik mocht niet mee.
Ik moest terug naar Antwerpen.
Ik ben helemaal alleen in Antwerpen.

verhaal 2c

kopieerblad 2

verhaal 3:

Reinhold Libau

Ik heet Reinhold.
Op deze foto ben ik 39 jaar oud.
Ik woon in Duitsland.

verhaal 3a

Ik ben boer.
Ik denk dat het in Amerika beter is.
Ik ga zonder vrouw en kinderen naar
Amerika. Als het lukt, haal ik mijn vrouw
en kinderen.

verhaal 3b

Ik maak de reis met een schip.
Het schip heet de Belgenland.
Het schip vertrekt uit Antwerpen.
Het heeft een vlag met een rode ster.

verhaal 3c

kopieerblad 3

verhaal 4:

Musa

Ik heet Musa.
Ik ben 45 jaar.
Ik woon sinds 2001 in Antwerpen.

verhaal 4a

Ik woonde in Afghanistan.
Het was er gevaarlijk.
Ik moest weg.

verhaal 4b

Ik vertrok in 1998.
Mijn vrouw, mama en 5 kinderen bleven
in Afghanistan.
Ik ging alleen.

verhaal 4c

kopieerblad 4

Kopieerbladen + afwerksuggestie
verhaal 2:
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Mijn papa woont in New York,
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Ik ga met mijn broers en mama ook naar
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Ik mocht niet mee.
Ik moest terug naar Antwerpen.
Ik ben helemaal alleen in Antwerpen.
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