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Dit pakket bevat

Een factsheet met meer informatie over het EU-
noodtrustfonds voor Afrika, een video-animatie, 
een factsheet met belangrijke definities en drie 
gevalsstudies uit Burkina Faso, Zuid-Sudan en Libië.

Indicatieve duur

2 uur

Benodigd materiaal

Een computer, tablet, smartboard of telefoon om 
de video te bekijken en aanvullend materiaal op te 
zoeken.

Leerdoelen: 
Gebruik dit lesblad om leerlingen basisbegrippen bij 
te brengen over de inspanningen van de Europese 
Unie (EU), UNCHR en Unicef om mensen te helpen die 
gedwongen werden te vluchten.

Het doel is het gangbare discours over gedwongen 
ontheemding te veranderen door leerlingen nieuwe 
inzichten te bieden aan de hand waarvan ze zich een 
mening kunnen vormen over de toegevoegde waarde 
van de hulp die aan de partnerlanden wordt verleend.

Door storytelling proberen we culturen nader tot elkaar 
te brengen en een discussie op gang te brengen die 
leerlingen helpt om de complexiteit van deze thema’s 
te bevatten, stereotypen tegen te gaan en solidariteit 
te bevorderen.

Doelstelling

Begrijpen hoe de EU, UNHCR en Unicef mensen 
helpen die gedwongen zijn ontheemd. 

Onderwerpen: 

Dit lespakket omvat diverse vakken, waaronder 
Engels, aardrijkskunde en sociale wetenschappen. 
De thema’s die aan bod komen, zijn onder meer: 
de EU, de Verenigde Naties, mensenrechten en 
kinderrechten, migratie, binnenlandse ontheemding 
en vluchtelingen, humanitaire hulp en ontwikkeling, 
onderwijs, voeding, conflicten en ondernemerschap.

Deze les is geschikt voor leerlingen tussen 12 tot 
18 jaar. Voor jongere leerlingen is het wellicht 
noodzakelijk een aantal belangrijke begrippen en 
definities door te nemen.
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Voorgesteld lesplan:

1. Ga eerst na over welke kennis de 
leerlingen reeds beschikken

Vraag de leerlingen wat ze weten over de volgende 
organisaties en belangrijke begrippen 

• Gedwongen ontheemding
• Vluchtelingen
• Binnenlands ontheemden
• Migratie
• Conflicten
• De Verenigde Naties
• UNHCR
• Unicef
• De EU

2. Animatie

Bekijk samen met uw leerlingen  
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-204043.

Wat hebben ze geleerd? 

De leerlingen kunnen in tweetallen, groepjes 
of individueel werken, naar eigen inzicht, en de 
antwoorden zo nodig opschrijven.

Vraag de leerlingen om de volgende vragen te 
beantwoorden: 

1) Noem drie manieren waarop de vluchtelingen in de 
video werden geholpen. 

2) Welke organisaties waren betrokken bij de 
hulpverlening en wat was hun rol? 

Antwoord

De Europese Unie stelt financiële middelen ter 
beschikking aan internationale organisaties zoals 
UNHCR en Unicef om programma’s uit te voeren die 
vluchtelingen helpen om zich in veiligheid te brengen 
en een zo normaal mogelijk leven te leiden. Zo wordt 
kinderen de mogelijkheid geboden om naar school te 
gaan, of volwassenen om een opleiding te volgen of 
een baan te vinden.

Vraag de leerlingen/groepen om hun antwoorden aan 
de klas te voor te leggen. Als sommige antwoorden 
sterk afwijken, kan het interessant zijn om na te gaan 
hoe de leerling/groep tot het antwoord is gekomen.
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Verdieping

Organiseer aan de hand van de onderstaande vragen 
een klassengesprek om dieper op de vragen in te 
gaan. U kunt ook zelf vragen toevoegen. De leerlingen 
kunnen individueel of in groepjes blijven werken, al 
naar gelang wat uw voorkeur heeft.
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 p Over de hele wereld helpt de EU mensen die hun huis uit zijn gevlucht. Waarom kan de EU hen helpen? Op welke 
manier doen jij en je familie mee aan deze hulp?

 p Denk je dat het belangrijk is dat vluchtelingen hulp krijgen wanneer ze in een ander land terechtkomen? Waarom of 
waarom niet?

 p Hoe kan de plaatselijke bevolking vluchtelingen helpen? Ken je zelf vluchtelingen? Zo ja, hoe heb je deze persoon 
gesteund of had je deze persoon kunnen steunen?

 p Stel dat je gedwongen wordt je land te verlaten. Waar zou je heen gaan? Wat zou je meenemen? (Houd er rekening 
mee dat je alleen kan meenemen wat je kan dragen.) Welke hulp zou je nodig hebben wanneer je op een nieuwe 
plek aankomt? Wat zou je missen van thuis?
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3. Meer weten over het EU-noodtrustfonds voor Afrika (EUTF)

Raadpleeg het factsheet op   
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica 

Speel de goed of fout-quiz hieronder. Zorg ervoor dat de 
leerlingen het eens worden over een antwoord alvorens 
na te gaan wat correct is.

Test hun kennis aan de hand van deze goed of fout-quiz. 

1) Unicef en UNHCR voeren ter plaatse projecten uit die 
middelen hebben gekregen van de EU

2) Afrikaanse regeringen financieren het EUTF

3) Het EUTF heeft projecten over het hele Afrikaanse 
continent  

4) De EUTF-projecten zijn gericht op sommige groepen 
mensen die het meest kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld 
vluchtelingen 

Antwoorden: 1: goed / 2: fout / 3: fout / 4: goed© EUTF
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4. Op reis naar Burkina Faso,  
Zuid-Sudan en Libië.

Deel de leerlingen op in drie groepen.

Elke groep krijgt een van de gevalsstudies (de Sahel 
en het Tsjaadmeer, Zuid-Sudan en Noord-Afrika) 
toegewezen. Gemakshalve zou elke leerling moeten 
beschikken over een exemplaar van de gevalsstudie 
waar de groep aan werkt.

Vraag de groepen om de vragen aan het eind van de 
gevalsstudie te beantwoorden.

Wanneer de groep deze vragen heeft beantwoord, 
vraag de leerlingen dan om zich over de volgende 
vraag te buigen: “Stel dat je voor de EU werkt en 
manieren moet bedenken om mensen te helpen die 
hun huis uit zijn gevlucht. Welke hulp is volgens jou het 
meest nodig?”

Elke groep presenteert zijn gevalsstudie aan de rest 
van de klas en licht ook toe wat ze ervan hebben 
geleerd en welke hulp volgens hen het meest nodig is 
voor mensen die op drift zijn.

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica 

