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Gebruik dit lesblad om leerlingen te vertellen over de 
ervaringen van jonge mensen in crisislanden zoals 
Libië.

Deze les is geschikt voor leerlingen van 16 jaar en 
ouder en kan gebruikt worden om over het onderwerp 
les te geven in elk vakgebied waar dit relevant kan zijn.

Leerdoelen

1) Begrijpen waarom het van belang is kwetsbare 
jongeren in crisislanden te ondersteunen.

2) Begrijpen wie ondersteuning biedt aan jongeren in 
crisislanden, en op welke manier.

Duur

20-30 minuten.

Benodigdheden

Print-outs van het verhaal van Wanes: één exemplaar 
per leerling (of project);

een flip-over of bord om ideeën en thema’s op te 
schrijven tijdens het klassengesprek;

een computer met projector/smartboard met 
internetverbinding 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 Wanes uit en zorg ervoor dat 

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

2) Vraag de leerlingen om het verhaal van Wanes te 
lezen en zo nodig aantekeningen te maken.

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, vraag de leerlingen waar Wanes vandaan komt 
en vraag hen om Libië aan te wijzen op de kaart. 
Vraag wat de hoofdstad van Libië is. Prik een speld 
in de kaart of wereldbol om de plaats te markeren.

6) Organiseer een klassengesprek aan de hand van de 
vragen op bladzijde 4. Schrijf de antwoorden die de 
leerlingen voorstellen op de flip-over of het bord.

7) 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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“Dankzij de opleiding begrijp ik waarom mijn eerste 
zakelijke ervaring geen succes was” 

Wanes Alghaly is een 17-jarige ondernemer die in de 
prachtige Libische stad Zuwara woont. Toen hij 15 jaar 
oud was, op het moment dat hij naar de middelbare 
school begon te gaan, startte de ambitieuze jongeman 
zijn eerste bedrijfje met de verkoop van dvd’s, cd’s 
en computersoftware. Hij repareerde ook computers 
en mobiele telefoons en hield zich bezig met het 
downloaden en herformatteren van software. Ondanks 
zijn inzet en dynamisme op die jonge leeftijd, boekte 
hij niet het succes dat hij had verwacht, en een paar 
maanden later moest hij zijn winkel, bij gebrek aan 
klanten, sluiten.

Wanes is inmiddels 17 jaar, zit nog altijd op school, en 
ondanks die eerste slechte ervaring is hij vastbesloten 
zijn doelen na te streven en te verwezenlijken. 
Daarom besloot hij deel te nemen aan de opleiding 
van Unicef voor ondernemers, om zijn kennis over het 
bedrijfsleven en ondernemerschap te perfectioneren. 

“Dankzij de opleiding begrijp ik waarom mijn 
eerste zakelijke ervaring geen succes was” 
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De opleiding, die onderdeel was van een project dat 
door de Europese Unie wordt gefinancierd en door 
Unicef georganiseerd, vond plaats in Tripoli. Ze werd 
verzorgd door Expertise France en bleek voor Wanes 
een fantastische ervaring te zijn die zijn leven zou 
veranderen. Hij leerde onder andere een project te 
pitchen, een bedrijfsplan te schrijven, een begroting te 
maken en de markt te analyseren alvorens een project 
te starten. 

Hij kwam erachter dat het feit dat zijn eerste bedrijf 
zich in een deel van de stad bevond waar weinig 
auto’s en mensen kwamen, de voornaamste reden was 
waarom het niet goed draaide. 

Een andere reden was het feit dat hij en zijn vrienden 
vaak bij de ingang van de winkel zaten, waardoor de 
weinige potentiële klanten aarzelden om de winkel 
binnen te komen. Tijdens de door Unicef ondersteunde 
opleiding leerde Wanes mensen uit verschillende delen 
van het land kennen – het was de eerste keer dat hij 
kennis maakte met mensen uit Sabha, in het zuiden 
van Libië. 
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De workshop maakte deel uit van een project dat 
gefinancierd werd door de Noord-Afrikaanse afdeling 
van het EU-noodtrustfonds voor Afrika (EUTF). De EU 
financiert diverse activiteiten voor kwetsbare kinderen/
jongeren in Libië; de projecten zijn zowel gericht op 
Libische kinderen als minderjarige vluchtelingen en 
asielzoekers.

Sommige deelnemers aan de opleiding gingen ‘s 
avonds uit om in cafés naar voetbalwedstrijden te 
kijken en hij maakte enkele nieuwe vrienden, met wie 
hij een band opbouwde.

Dankzij de kennis die hij heeft opgedaan, is Wanes 
nu klaar om een nieuw project op te zetten. Hij is ook 
vastbesloten niet meer dezelfde fouten te maken. 
Verder wil hij zijn voordeel doen met de nieuwe 
vriendschappen die hij tijdens de opleiding heeft 
gesloten. 

Wanes: 

“Als de jongste deelnemer in de groep 
kan ik zeggen dat de opleiding voor mij 
erg nuttig was. Ik wist niet dat er zoveel 
mogelijkheden waren om een bedrijf op te 
starten. Ook de coaches en het team stonden 
steeds voor me klaar. Ik wil graag de EU en 
Unicef bedanken, evenals het team dat ons 
begeleid heeft. Mijn dank gaat met name uit 
naar de coaches Shadda en Lubna voor hun 
steun tijdens een echt unieke ervaring.”
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Mogelijke vragen voor leraren om met de leerlingen over de tekst te praten: 

1) Wat weet je over de situatie in Libië? Komt Wanes uit een vreedzaam land?

2) Welke kennis heeft Wanes opgedaan tijdens de opleiding van Unicef voor ondernemers die door de Europese 
Unie werd gefinancierd?

3) Waarom is het van belang jonge mensen in crisislanden zulke opleidings- en arbeidsmogelijkheden te bieden?

4) Ken jij ondernemers in het land waar je woont? Welk bedrijf hebben ze opgezet en waaraan is hun succes te 
danken?

5) Stel dat je je eigen bedrijf zou opzetten. Welk bedrijf zou dat dan zijn? Zou je beschikken over alle kennis die je 
nodig hebt om te slagen? Waarvoor zou je betere vaardigheden willen hebben? Bespreek dit met je klasgenoten.

Bespreek de onderstaande antwoorden. Klik op de links hieronder om naar de desbetreffende hulpbronnen te gaan.
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ANTWOORDEN

1) Sinds de burgeroorlog in Libië in 2014 opnieuw is uitgebroken, en tot op de dag van vandaag, is de veiligheids- 
en humanitaire situatie in Libië moeilijk. Dit is zowel voor de Libische bevolking het geval als voor de duizenden 
migranten en vluchtelingen die in het land terechtgekomen zijn. De Europese Unie blijft de inspanningen 
ondersteunen om via vredesonderhandelingen een eind te maken aan het conflict. Het conflict heeft de Libische 
burgerbevolking zwaar getroffen. Door de aanhoudende gevechten rond de hoofdstad Tripoli, waar de opleiding 
van Wanes plaatsvond, zijn meer dan 149 000 mensen ontheemd geraakt (per januari 2020) en zijn er in de 
omgeving veel burgerslachtoffers gevallen en eigendommen beschadigd, wat gevolgen heeft voor de economie 
van het land. Via haar partners, zoals Unicef, blijft de Europese Unie Libische jongeren en kwetsbare migranten 
en vluchtelingen in deze moeilijke tijden helpen veerkracht op te bouwen, zodat zij zich kunnen voorbereiden op 
een betere toekomst zodra de stabiliteit in het land is teruggekeerd.

2) Zie in de tekst: “Hij leerde onder andere een project te pitchen, een bedrijfsplan te schrijven, een begroting te 
maken en de markt te analyseren alvorens een project te starten. Hij kwam erachter dat het feit dat zijn eerste 
bedrijf zich in een deel van de stad bevond waar weinig auto’s en mensen kwamen, de voornaamste reden was 
waarom het niet goed draaide.

3) Schrijf de ideeën op het bord.

4) Schrijf de ideeën op het bord.

5) We hebben echt geluk dat we in een vreedzaam continent wonen. Mensen in crisislanden moeten ondersteuning 
krijgen om zich voor te bereiden op een betere toekomst; ze moeten hoop hebben en over de nodige 
vaardigheden beschikken om te helpen bij de wederopbouw van hun land.

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 EUTF-website / via de EU Learning Corner, en een mapje samenstellen voor uw leerlingen.
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