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Tijdens Wereldvluchtelingendag
wordt zondag stilgestaan bij
mensen die hun land moesten
ontvluchten voor oorlog, geweld
of onderdrukking. Nahar (10)
vindt dat belangrijk. Zij vluchtte
vijf jaar geleden uit Syrië. ‘Veel
mensen weten niet hoe dat is.’
Door Janine de Wit

De vader van Nahar was het
niet eens met de Syrische
president Assad. Dat maakte
hij duidelijk in gedichten. Voor
die kritiek kun je heftige straffen
krijgen en daarom besloot het
gezin te vluchten. Haar vader
maakte eerst een reis van negen
maanden naar Nederland,
voordat Nahar met haar
moeder en twee broertjes kon
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‘Vluchtelingen
zijn geen lafaards’
komen. ‘Hij zat lang in een boot
met allemaal mensen op elkaar
gepropt. Dat vind ik heel dapper.
Toen hij weg was, is mijn broertje
geboren. Die heeft hij dus lang niet
gezien.’

Leuk op school
Het gezin kreeg een huis in
Castricum en Nahar vond het daar
snel leuk. ‘Op school werd ik af en
toe een beetje geplaagd, maar dat
was snel over. Vriendinnen hielpen
me met de taal.’ Toch mist ze Syrië
wel. ‘Vooral tijdens het Suikerfeest.

Heel Nederland is in de
ban van het Europees
Kampioenschap voetbal. Hét
moment om alles wat oranje is uit
de kast te halen. Op sommige
plekken kleuren zelfs hele straten
oranje. Door Vera Bosch

Dan is het daar overal
gezellig. En ik mis de
boerderij van mijn opa en
oma.’ Nahar vindt het fijn
dat er een speciale dag
is waarop vluchtelingen
aandacht krijgen. ‘Veel
mensen weten niet hoe
het is om te vluchten.
Als je bent gevlucht, ben
je niet direct een lafaard.
Dat vind ik belangrijk om
te vertellen.’ Hoe? Dat
weet ze al: ‘Ik wil later
ook gedichten schrijven.’

Oranje
voor Oranje

 Tobias (9) uit de Vorselaarstraat
in Amsterdam
‘We hebben alles zo versierd om Oranje aan te
moedigen en de voetballers moed in te spreken.
Als ik door mijn straat fiets word ik meteen vrolijk!
Ik ben zelf niet zo’n grote voetbalfan, maar ik vind
de gezelligheid van het EK erg leuk. Het zal wel gek
zijn als alles na het toernooi wordt weggehaald.’

 Jayden (10) uit de
Marktweg in Den Haag
‘Mijn straat is uitgeroepen tot de mooist versierde
straat van Nederland. Al sinds 1988 doen we
mee aan deze wedstrijd. Mijn hele familie woont
hier en samen hebben we alles in zes weken tijd
versierd. We zijn al veel op televisie geweest en
zijn zelfs te zien in de videoclip van Gerard Joling.
Het is supercool om hier te wonen!

 Dani (8) uit de LatijnsAmerikalaan in Delft
‘De straat hangt vol oranje-vlaggetjes, ballonnen en
posters. Twee weken geleden zijn we begonnen.
Ik had nooit verwacht dat het zó oranje zou worden.
Er zijn zelfs mensen die stoppen om een foto te
maken. Soms hoor ik de vlaggetjes klapperen als
ik in bed lig. Dat klinkt vrolijk, als tikkende regen.’

