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opdrachten bij het boek Het boek van Fatima

Introductie
Het boek van Fatima
Dit is mijn verhaal. Ik ben Fatima, een Afghaans meisje. Als achtjarige moest ik alles wat
ik had achterlaten. Samen met mijn gezin begonnen we aan een tocht waarvan we niet
wisten waar hij zou eindigen. We stonden
op een weg waarop we niet meer achteruit konden en voor ons zagen we enkel een
zwart gat. Met mijn boek wil ik laten zien dat
mensen op de vlucht veel meer zijn dan de
stempel die ze krijgen: ‘vluchteling’. We zijn
gewoon mannen, vrouwen en kinderen zonder
enige hoop, die een nieuw leven willen opstarten. Want vluchten doe je niet zonder reden. En
al helemaal niet om elders te gaan profiteren.
Je krijgt een inkijk in mijn tocht van Afghanistan naar België en je volgt mee hoe ik een nieuw
leven opbouw. Achter elke vlucht zit een verhaal.

‘Het verhaal van Fatima’
– linken met actualiteit
Het verhaal van Fatima speelt zich af in een context die
vandaag nog steeds zeer actueel is. Om die reden is het
zinvol om de situatie die zich momenteel in Afghanistan
afspeelt aan de hand van een OLG of een stellingenspel
bij de leerlingen bij te brengen. Door te werken met stellingen, denken leerlingen kritisch na over de situatie in
Afghanistan en over hun eigen woon- en leefsituatie.

STAP 1:

kennismaken met de situatie in Afghanistan
				https://www.ketnet.be/themas/karrewiet/wereld/
				taliban-is-nu-baas-is-afghanistan-hoe-gaat-het-met-de-kinderen

Aan de hand van dit filmpje ontdekken leerlingen wat er zich afspeelt in Afghanistan en wat
daarvan de gevolgen zijn voor de kinderen daar. Hierover worden kritische open vragen
gesteld en worden vervolgens stellingen gepresenteerd. Leerlingen kunnen zo een positie
innemen ten opzichte van de gebeurtenissen en kunnen hun opinie hierover uiten. Bij de
stellingen worden er op voorhand afspraken gemaakt rond het beantwoorden van de
stellingen. Er wordt gebruik gemaakt van groene en rode kaartjes, een rode en groene balpen
of stift, rechtstaan en zitten… Zo wordt een overzicht verkregen van de verschillende opinies.
Er wordt geduid op de open en respectvolle sfeer die tijdens het beantwoorden van de
stellingen heel belangrijk is.
Na het bekijken van de video volgen volgende vragen:
• Leg in je eigen woorden uit wat er in Afghanistan aan de hand is.
• Wat vind jij van de regels die de Taliban aan de inwoners van Afghanistan opleggen?
• Wat zijn de verschillen tussen de regels voor jongens en meisjes?
Hoe komt het dat deze verschillen er zijn?
• Wat vind je ervan dat die regels verschillend zijn voor jongens en voor meisjes?

Stelling 1:
Het is oneerlijk dat jongens naar school kunnen in Afghanistan,
maar meisjes moeten trouwen.

STAP 2:

het inleven in de situatie
• Wat zou jij doen moest je een meisje zijn dat in Afghanistan woonde?
• Wat zou jij doen moest je een jongen zijn die in Afghanistan woonde?

Stelling 2:
Moest ik een kind zijn dat in Afghanistan woonde,
dan zou ik liefst een jongen zijn omdat die naar
school kunnen gaan.
• Zou jij de regels die daar heersen als jongen of meisje willen naleven?
• Zou jij de regels die daar heersen als jongen of meisje kunnen naleven?
• Om welke redenen zouden de gezinnen die daar wonen beslissen om te vluchten?

Stelling 3:
Moest ik een kind zijn dat in Afghanistan leefde,
dan zou ik willen vluchten naar een ander land
waar minder of geen oorlog heerst.
Stelling 4:
Ik zou mijn familie of een deel ervan kunnen achterlaten
om een nieuw leven te starten in een ander land.
• Wat zijn 3 voorwerpen die je zeker zou meenemen als je zou vluchten naar een ander land?
• De kinderen die vluchten maken vaak een verschrikkelijke tocht door.
Dat was bij Fatima ook zo. Wat is de ergste herinnering die jij hebt uit je leven?

STAP 3:

Het erkennen van problematieken en steunen van initiatieven
				

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/06/

				reuzepop-amal-trekt-heel-de-wereld-rond-en-houdt-halte-in-brusse/

				https://www.youtube.com/watch?v=YY5j9fvWXkY

• Wie stelt reuzenpop Amal voor?
• Wat is de betekenis van haar lange reis?
• Wat vind je van Amal en haar reis?
• Zou jij graag deelnemen aan de tocht van Amal? Waarom wel of niet?

Stelling 5:
Door de initiatieven zoals Reuzenpop Amal besef ik
beter wat de situatie van een vluchteling is.
Stelling 6:
Het is belangrijk dat er aandacht geschonken wordt aan
de gruwelijke tocht die vluchtelingen afleggen,
dat kan hen troost en steun bieden.
• Hoe zou jij de vluchtelingen die in België aankomen willen of kunnen steunen?
• Welke voorbeelden van steun ken je op dit moment al?

Geschiedenis/WO
Iedereen heeft uitdagingen,
situaties om te overwinnen.
Soms betekent dat de strijd aangaan,
soms accepteren
of opnieuw beginnen.
- Fatima Noori

Afghanistan is een prachtig land met een boeiende geschiedenis vol kunst, cultuur, maar ook
vele oorlogen. Je kiest niet zelf waar en wanneer je geboren wordt. Periodes dat het goed
gaat in een land wisselen af met periodes dat het minder goed gaat.

		

https://www.youtube.com/watch?v=ON2jmiLElN8&t=13s

1. Plaats de letters van elke gebeurtenis in de juiste cirkel op de tijdband.

A

De oudste teruggevonden geschreven bron over Afghanistan is
een tekst over Zoroaster. Hij is de
stichter van het zoroastrisme, een
godsdienst. Hij leefde waarschijnlijk rond 1000 v.C. Wanneer juist
weet men niet. Voor de islam was
dit de populairste godsdienst in
Afghanistan.

D

In 1747 werd Ahmad Shah
Durrani uitgeroepen tot koning
en heerste hij over Afghanistan.
Hij maakte van Kandahar de
nieuwe hoofdstad en organiseerde
plundertochten in India. Zijn zoon
verplaatste de hoofdsad van
Kandahar naar Kaboel.

B

In 1838 wonnen de Britten vele
veldslagen in Afganistan en kozen
zij de emirs (leiders). Na vele opstanden en grote nederlagen tegen
de Afganen trokken de Britten
zich terug en werd Afganistan een
onafhankelijk land.

E

Cyrus II sticht het Perzische
Rijk en verovert heel Afghanistan.
Na de veroveringen van Alexander
de Grote (4de eeuw v.C.) worden
delen van Afghanistan beheerst
door Aziatische heersers, een
nomadisch ruitervolk (verwant
aan de Hunnen) en Griekse
koninkrijkjes.

C

Rond het jaar 1000 vallen
verschillende islamitische
volkeren Afghanistan binnen.
De islam wordt de populairste
godsdienst in Afghanistan.

F

Na een oorlog van 20 jaar verlieten
de Amerikaanse en Britse soldaten
Afghanistan dat snel terug in
handen was van de Taliban. Afghanistan heet sinds augustus 2021
opnieuw het Islamitisch emiraat
Afghanistan.
Wie zijn de Taliban?
https://www.ketnet.be/themas/
karrewiet/wereld/taliban-is-nubaas-is-afghanistan-hoe-gaat-hetmet-de-kinderen

G

Rond 2000 v.C. komen de eerste
voorouders van de moderne
Afghanen in Afghanistan aan.
Ze spreken een Indo-Europese
taal. De meeste talen tussen
Noord-Europa en Inda zijn net
zoals het Afghaans gebaseerd
op dezelfde oorspronkelijke taal.
Deze taal werd gesproken door
gemeenschappelijke voorouders.

H

Deze zegels zijn gevonden in
de prehistorische ommuurde
stad Mundigak. In de stad werd
er nog niet geschreven. Er
woonden in 3000 v.C. meer
dan 10 000 inwoners. De stad
had tempels en paleizen.

I

Deze Boeddha uit de stad
Bamiyan werd gebouwd in
het jaar 600 en is ondertussen
door de Taliban opgeblazen.

2. Zet een streep door de vakken met gebeurtenissen die over oorlog gaan.
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3. Duid de geboorte van Fatima aan op de tijdsband.
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4. Duid op de tijdsband aan wanneer je zelf in Afghanistan geboren zou willen worden. Waarom?

		

Actuele situatie in Afganistan:

		

https://www.youtube.com/watch?v=xteFuw0Tq-M

Bron afbeeldingen: Wikimedia

Nederlands/
levensbeschouwelijke vakken

Wie is Fatima?
Fatima is een meisje van 13 jaar oud.
Ze is geboren in Afghanistan.
Ze leefde daar met haar mama, papa en zusje.
De vrouwen deden thuis het huishouden
en haar papa was vaak op de baan
als vrachtwagenchauffeur.
…

Mijn wereldbeeld en dat van jou
a. Lees het fragment

b. Bespreek klassikaal
1)

Hoe leerde Fatima over de wereld buiten haar dorp in Afghanistan?

2)

Hoe leerde jij over de wereld buiten de plek waar je bent opgegroeid?

c. Voer de opdracht uit (individueel)
Fatima houdt alles wat ze leert over de wereld bij in haar boekje. Hoe zou jouw boekje eruit
zien? Teken een blad uit jouw boekje.

d. Bespreek in groepjes
Ga in groepjes van 2 tot 4 zitten en toon elkaar het blad uit jouw boekje. Wat herkennen jullie bij
elkaar? Wat is er helemaal anders? Hoe komt het dat geen enkel boekje helemaal hetzelfde is?

Wenken voor de leerkracht
Bij de klassikale bespreking van het fragment kan je ook bijvragen stellen:
		
		
-

Waarom leerde Fatima over de wereld via de foto’s en verhalen van haar papa
en niet via het internet, school …?
Wat vond Fatima het meest interessant aan de foto’s van haar vader?
Waarom zou ze net dat zo interessant vinden?
…

Bij het klassikaal bespreken van de vragen, kan je leerlingen eerst voor zichzelf laten
nadenken. Als je ervoor kiest om enkele leerlingen aan het woord te laten bij het bespreken
van hoe zij over de wereld leerden, kan het fijn zijn om op voorhand na te denken over wie
je aan het woord zal laten. Als je leerlingen met verschillende achtergronden aan het woord
laat, krijgt de klas een beter beeld van de verschillende profielen in hun klas. Dat geeft kansen
om rond diversiteit aan de slag te gaan.
Bij het bespreken in groepjes kan het interessant zijn om de groepjes zelf samen te stellen. Je
kan dan verschillende profielen combineren. Hoe meer verschillen er tussen hun tekeningen
zijn, hoe meer gesprekstof dit biedt.

Overal en nergens?
1) In onderstaand fragment beschrijft Fatima haar geboortestreek.

• Lees het fragment aandachtig.
• Markeer in het fragment enkele woorden die het dorp aantrekkelijk maken voor jou.
2) Toch zal ze er niet blijven wonen. Luister even naar Fatima zelf waarom ze er met
haar familie is weggetrokken:
			 https://www.standaarduitgeverij.be/wp-content/
			

uploads/2021/11/VluchtAfghanistan.m4a

3) In het boek vertelt Fatima ook over de helse tocht van Afghanistan naar België. Ze heeft
zich nog nooit echt ergens thuis gevoeld. Ook niet wanneer ze in een asielcentrum in België
aankomt.

• Lees onderstaand fragment aandachtig.

• Wat is voor jou belangrijk om je ergens thuis te voelen? Hieronder vind je in een
woordenwolk wat voor Fatima heel belangrijk is om zich ergens thuis te kunnen voelen.
Bekijk de woorden heel aandachtig.
• Schrijf in de kader onder de woordenwolk van Fatima nu zelf 10 woorden die jou echt
een ‘thuis’ gevoel geven.
• Maak nu zelf een woordenwolk (www.woordenwolk.nl) met je 10 woorden en kleef
die eventueel over je 10 geschreven woorden in de kader.
• Vergelijk jouw woorden met die van Fatima en iemand anders van de klas.
Heb je veel dezelfde woorden? Waarin liggen de grote verschillen?
• Stel met de klas een top 3 samen van de meest voorkomende woorden.

woordenwolk van Fatima

Jouw woordenwolk

4) Luister naar het fragment van Fatima en leer enkele woordjes uit het Dari:
			 https://www.standaarduitgeverij.be/wp-content/uploads/
			 2021/11/Dari_leren.m4a

In Afghanistan is het Perzisch een officiële taal en wordt het van thuis uit door ongeveer
de helft van de bevolking gesproken. Daarnaast wordt het ook door de meeste mensen
die onderwijs hebben genoten beheerst en functioneert het als de gemeenschappelijke
communicatietaal tussen de verscheidene bevolkingsgroepen. Afghanen noemen het
Perzisch zoals de Iraniërs en de Tadzjieken ook Perzisch (Farsi in het Perzisch) maar sinds
1964 wordt in Afghanistan de naam “Dari” (komt van “darbari” = taal van de darbar, het
hof van de koning), om politieke redenen officieel gebruikt.
(bron: Wikipedia)
• Schrijf de Nederlandse vertaling naast de woorden hieronder.
Salam

=

Nome ma … ast =
Chitor as tie?

=

Khob as tom
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Khob neestom
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=

Kinderen van de migratie
Bekijk aflevering 5 op vrt.nu van ‘Kinderen van de migratie’.
		

https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/kinderen-van-de-migratie/

• Wat vind je van dit fragment?

• Welke gelijkenissen vind je met het verhaal van Fatima?

• Welke verschillen zijn er met het verhaal van Fatima?

• Beschrijf de reportage en gebruik 3 bijvoeglijke naamwoorden.

Aangrijpend - mooi - triest - spannend - diepgaand grappig - spannend - meeslepend - bijzonder kwaliteitsvol - langdradig - saai - mysterieus uniek - gevoelig - donker - ...

Op de vlucht

• Teken op de kaart de weg die Fatima heeft afgelegd?
• Hoe heeft ze dat gedaan?

• Hoe voelde ze zich?

• Hoe voel jij je als je dat leest?

PO/levensbeschouwelijke
vakken

Fatima Noori gebruikt in haar boek heel wat beeldspraak. Dankzij die beelden laat ze de lezer
voelen hoe ze haar tocht ervoer. Je surft mee op haar indrukken. Breng één van deze beelden
tot leven. Doe dit in de volgende stappen:
•

Kies je materiaal. Verf, potloden, knipsels uit tijdschriften, stift, …

•

Schets een concept.

•

Werk je concept uit op een tekenblad.

•

Noteer de zin uit het fragment ergens in of over je tekening.

Extra uitdaging ‘illustratie’
Maak er een echte illustratie van door een tekening te maken die …
•

de lezer prikkelt en zin geeft om verder te lezen.

•

niets van het verhaal weergeeft.

•

wel iets weergeeft van wat ‘tussen de lijnen’ verteld wordt.

•

bestaat uit elementen die meteen opvallen en elementen die minder opvallen en later
ontdekt kunnen worden.

Beelden om uit te kiezen:
Hoofdstuk 1: De toekomst
“Ik wilde niet uitgekozen worden en trouwen en dan een stuk of tien kinderen krijgen, want
zo’n dingen zag ik in mijn dorp.”

Hoofdstuk 1: Schoenen verpesten
“Voor ik binnenga, moet er nog een dier geofferd worden, meestal een schaap of een kip.
Dat is echt zielig. Als ze heel stoer willen doen, is het een groot dier zoals een koe. Daarna
verpesten ze mijn schoenen met het bloed van het dier.”

Hoofdstuk 2: Sterren aan de hemel
“Op een bepaald moment werd het pad een richel, even smal als een voetstap. We moesten
ons aan de berg vasthouden en heel rustig wandelen. Er vielen stenen naar beneden. De berg
was mega hoog. Zo hoog dat je de grond niet zag, het was gewoon een zwarte diepte. (…)

Het enige mooie waren de sterren. Die leidden me af van al die gedachten. Ik dacht na over
waar we zouden eindigen.”

Hoofdstuk 3: Bang van paarden
Na veel gesmeek van mijn papa ging ik er toch op, maar het paard gleed uit op de sneeuw en
ik was er bijna afgevallen. Ik stapte af en zei: ‘Ook al ga ik dood omdat ik zo moe ben en niet
meer kan stappen, ik ga nog steeds niet op het paard zitten.’

Hoofdstuk 3: Sterven van angst
“Toen het donker was, werden we overvallen. Een groep criminelen hield ons tegen en
bedreigde ons met messen. We moesten allemaal op de grond gaan zitten met onze handen
op ons hoofd en hen alles geven wat we bij ons hadden. Ik stierf van de angst.”

Hoofdstuk 4: Gelukkige ogen
“Als je iemand in de ogen kijkt, zie je of die persoon gelukkig is, je ziet of die echt of nep lacht.
Daar, in Istanbul, zag ik dat de vrouwen echt lachten en blij waren, of toch de meesten. Het
was een wereld die ik niet kende.”

Hoofdstuk 4: Hemel of de hel?
“Toen had ik een heel stom gevoel en wilde ik gewoon in het water springen. Zo ging ik ineens
dood en moest ik niet weer meemaken dat mensen voor mij dood gingen en ik gewoon bleef
kijken en er niets aan kon doen. Maar dan keek ik even naar de helderblauwe kant en dacht
ik na. Dan zei ik tegen mezelf: ‘Het is hetzelfde als de hemel en de hel.’ En natuurlijk geldt
dezelfde regel. Wij mensen kiezen er zelf voor om naar de hemel te gaan en als we ons best
doen en nooit onze hoop verliezen, dan kunnen we naar de hemel.”

Hoofdstuk 5: Het gevaar was nog niet klaar met ons
“Er waren vrouwen en kinderen die op de grond lagen en mannen die er gewoon over stapten,
alsof ze niet bestonden. Iedereen dacht enkel aan zichzelf. Er waren kinderen achtergelaten.
Het voelde net alsof ik weer midden in de oorlog zat. Ik besefte dat er ons nog zoveel te wachten stond. We waren nog niet klaar met het gevaar en het gevaar was nog niet klaar met ons.”

Hoofdstuk 5: Huilende lucht
“Ik keek rond en zag mijn familie en mezelf op een manier die ik nooit had gezien. Het was
koud en wij zaten als zwervers op een heuvel met een klein vuurtje. Het was eng en donker. Ik
zag geen sterren, enkel wolken, alsof de lucht voor ons aan het huilen was.”

Hoofdstuk 6: Een trein is honderd keer sneller
“Papa zei: ‘Volgende halte stappen we uit, oké?’ Mijn broer en ik stapten uit. Voordat de rest
uit de trein kon, ging de deur dicht. Ik klopte op de deur en drukte op de knopjes. Mijn ouders
deden dat aan hun kant. Ineens hoorden we een gefluit en de trein vertrok. Ik begon te huilen
en te roepen: ‘Mama, papa, … Stop, alsjeblieft, stop!’ Maar de trein stopte niet en mijn broer
en ik renden achter de trein aan. We gingen zelfs op de treinsporen en we konden hem niet
inhalen. Ja, natuurlijk niet, de trein is honderd keer sneller dan wij.”

Hoofdstuk 7: Regenland
“Het regende bijna altijd. Weet je, toen ik in het begin in België was en het bijna elke dag
regende, dacht ik dat dit het regenland was en dat de zon België haatte, maar bon. Niet dat ik
regen niet leuk vind, natuurlijk vind ik het wel leuk, maar dan voor even, niet voor mijn hele
leven.”

Hoofdstuk 8: Een ballon
“Ik voelde me als een ballon. Aan de ene kant voelde ik mezelf heel zelfverzekerd en sterk.
Zo sterk dat ik dacht dat ik op dat moment simpel mijn dromen kon bereiken. Dat als ik mijn
uiterste best deed, ik dan later kon werken en mijn eigen baas kon zijn. Dus zoals een opgeblazen ballon die sterker is dan het sterkste ijzer op de wereld. Aan de andere kant was ik ook
bang. Ik dacht: wat als ik het niet goed doe? Of als ik het niet aankan? Wat als ik mijn dromen
niet kan bereiken en val? Gaat dan iemand me een hand geven en helpen? Of blijf ik op de
grond? Als ik zo dacht, was ik als een ballon die je niet kan opblazen omdat hij kapot is. Een
arme slappe ballon die in de vuilnisbak eindigt.”

Hoofdstuk 9: Ik wist niet wat pesten was
“Doordat ik me super hard op de leerstof concentreerde, vergat ik te communiceren en
contact te maken met mensen. Mijn taal was ook niet zo goed. Daardoor werd ik gepest,
omwille van mijn taal. Dat voelde niet goed aan. Natuurlijk wist ik niet wat pesten was en
probeerde ik me er niets van aan te trekken.”

Hoofdstuk 10: Geen monster
“Als ik mensen leerde kennen, deden ze vaak vriendelijk en vonden ze me leuk zoals ik ben,
maar vanaf het moment dat ze erachter kwamen dat ik een vluchteling was, leek hun beeld
over mij opeens te veranderen en zagen ze me als een monster.”

“Het enige mooie waren de sterren.
Die leidden me af van al die gedachten.
Ik dacht na over waar we zouden
eindigen.”
“Toen had ik een heel stom gevoel
en wilde ik gewoon in het
water springen.”
© Hans Jacobs

“Ik wilde niet uitgekozen worden
en trouwen en dan een stuk
of tien kinderen krijgen,
want zo’n dingen zag
ik in mijn dorp.”

© Lieve Keppens

© Klaartje Van Campen

