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HET VERHAAL VAN ARAHMATT

Gebruik dit lesblad om leerlingen te vertellen over de 
ervaringen van vluchtelingen en asielzoekers.

Deze les is geschikt voor leerlingen van 12 jaar en 
ouder.

Leerdoelen

1) Begrijpen waarom vluchtelingen hun land 
ontvluchten en met welke moeilijkheden zij te 
maken kunnen krijgen wanneer ze naar een ander 
land vluchten, aan de hand van het waargebeurde 
verhaal van een meisje op de vlucht uit Mali.

2) Begrijpen wie hulp biedt aan vluchtelingen, en op 
welke manier.

 

Duur

20-30 minuten.

Benodigdheden

Print-outs van het verhaal van Arahmatt, één 
exemplaar voor elke leerling in de klas of per groep.

Een flip-over of bord om ideeën, trefwoorden en 
thema’s op te schrijven tijdens het klassengesprek. 

Een computer met internetverbinding en een projector 
om video’s en ander online materiaal te bekijken dat 
met het lespakket verband houdt.

U kunt deze gevalsstudie klassikaal of in een kleinere 
groep behandelen.
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INSTRUCTIES
1) Print het verhaal van Arahmatt uit en zorg 

ervoor dat elke leerling in de klas/groep over een 
exemplaar beschikt.

2) Vraag de leerlingen om het verhaal van Arahmatt 
en de informatie over de situatie in Mali aandachtig 
te lezen. Ze kunnen aantekeningen maken als ze 
dat willen.

3) Laat de klas/groep de vragen onderaan deze 
gevalsstudie bespreken. Dit document bevat 
antwoordsuggesties en aan het eind een aantal 
links en video’s die dieper op de materie ingaan.

4) Vraag de groep om het volgende te bespreken: Stel 
dat je voor de EU werkt en dat je manieren moet 
bedenken om mensen te helpen die hun huis uit 
zijn gevlucht; welke hulp is volgens jou het meest 
nodig?

5) Plaats vooraan in het klaslokaal een wereldkaart of 
-bol. Ga na waar Arahmatt vandaan komt en vraag 
de leerlingen om Burkina Faso aan te wijzen op de 
kaart. 

6) Vraag één leerling of de groep om de gevalsstudie 
te presenteren aan de rest van de klas, en daarbij 
ook toe te lichten wat ze ervan geleerd hebben en 
welke hulp volgens hen het meest nodig is voor 
mensen die op drift zijn.
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Mijn naam is Arahmatt en ik ben 10 jaar. Mijn familie 
komt uit Mali. In 2012 zijn we ons land ontvlucht van-
wege het conflict. We zijn in Burkina Faso terechtgeko-
men toen ik slechts 4 jaar oud was. Tot 2014 ging ik 
naar de kindvriendelijke ruimten in het vluchtelingen-
kamp. In 2015, toen ik 7 jaar werd, heeft mijn vader 
me ingeschreven op de lagere school.

Tot maart 2020 woonde ik in het vluchtelingenkamp 
met mijn vader, moeder en drie broers en zussen. In 
het kamp hadden we toegang tot diverse sociale ba-
sisvoorzieningen. Als iemand van ons ziek werd, gingen 
we naar het gezondheidscentrum voor vluchtelingen 
en kregen daar gratis gezondheidszorg met de hulp 
van de EU en UNHCR. We hadden ook gratis toegang 
tot drinkwater dankzij de putten en pompsystemen op 
zonne-energie die de UNHCR er bouwde. We kregen 
ook voedselpakketten. Mijn ouders hadden er een on-
derkomen gebouwd met materialen die dankzij de EU, 
UNHCR en haar partners geleverd waren. 

Mijn vader fokt schapen en geiten. Hij heeft tien dieren. 
Mijn moeder heeft een bedrijfje om mijn vader te 
helpen ons gezin te onderhouden. Dit jaar heeft mijn 

vader financiële steun gekregen om veevoer te kopen, 
en een dierenarts uit de buurt is langsgekomen om 
onze zieke dieren gratis te verzorgen. Gezonde en goed 
gevoede dieren geven meer voedsel voor het gezin, 
planten zich voort en kunnen worden verkocht.

In 2012 brak een conflict uit in Noord-Mali. Door de 
aanvallen op vele dorpen, de angst om door het con-
flict gewond te raken of om te komen en de angst voor 
gedwongen rekrutering en verkrachting zijn duizenden 
Malinezen naar buurlanden als Burkina Faso, Niger en 
Mauritanië gevlucht.

Daar vonden ze onderdak in vluchtelingenkampen 
of kwamen ze terecht in gemeenschappen in steden 
en dorpen. Verschillende gewapende groeperingen 
zijn nog altijd actief in Noord-Mali, en het conflict 
heeft zich uitgebreid naar andere regio’s in Mali en de 
grensgebieden Burkina Faso en Niger. Vele Malinese 
vluchtelingen zijn nog steeds bang voor de onveiligheid 
in het land waar zij asiel hebben gekregen. Momenteel 
wonen meer dan 45 000 Malinese vluchtelingen in de 
omringende landen.
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KLASSENGESPREK

THEMA’S
1) Met welke moeilijkheden kunnen vluchtelingen te 

maken krijgen wanneer zij hun opleiding wensen 
voort te zetten? (Taal waarin les wordt gegeven, 
verschillen in lesprogramma tussen hun land van 
herkomst en hun land van asiel, informatie over hun 
schoolcarrière die verloren gaat enz.)

2) Als je kijkt naar de foto van Arahmatt en luistert 
naar haar verhaal, welke verschillen vallen je 
dan op tussen de huisvesting van vluchtelingen 
in jouw land en in andere asiellanden? (Kampen 
vs. huisvesting binnen gastgezinnen, tenten vs. 
appartementen)

3) Welke andere basisvoorzieningen zijn belangrijk 
voor Arahmatt en haar familie? (Gezondheidszorg, 
toegang tot drinkwater – in veel landen zoals 
Burkina Faso is het niet eenvoudig om thuis 
stromend water te hebben, en families moeten 
water halen bij putten – steun bij het vinden van 
activiteiten om geld te verdienen: veehouderij, 
bedrijfje – in het geval van de ouders van 
Arahmatt).

4) De meeste vluchtelingen wijken uit naar een land 
dat grenst aan hun land van herkomst, zoals 
ook Arahmatt en haar familie. Waarom denk je 
dat sommigen ervoor kiezen om verder te gaan? 
(Moeilijke leefomstandigheden in kampen dichtbij 
het land van herkomst, zeer beperkte hulp en 
mogelijkheden voor economische integratie, 
onveiligheid – zie het voorbeeld van Arahmatt).
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ANTWOORDEN EN INFORMATIE

Toon de onderstaande informatie in de klas met behulp van een projector. Klik op de links hieronder om naar de 
desbetreffende hulpbronnen te gaan.

Bekijk het videoverhaal van Omar – met welke moeilijkheden kreeg hij te maken voor hij naar school ging? 
https://youtu.be/iKM1GKfm7ec

Bekijk het animatiefilmpje “Where do refugees go - where are most of the world’s refugees?”  
https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w 

Opmerking: Als u niet over een internetverbinding of videoprojector beschikt, kunt u andere informatie uitprinten 
die u kunt vinden op de onderwijspagina van UNHCR, en een mapje samenstellen voor uw leerlingen.

https://youtu.be/iKM1GKfm7ec
https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w
https://www.unhcr.org/teaching-about-refugees.html

