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Gebruik dit lesblad om leerlingen te vertellen over de 
ervaringen van ontheemden.

Deze les is geschikt voor leerlingen van 12 jaar en 
ouder en kan worden gebruikt in elk vakgebied waar 
het onderwerp relevant kan zijn.

Leerdoelen

1) Begrijpen waarom kinderen en hun families uit hun 
huis vluchten en met welke moeilijkheden zij te 
maken kunnen krijgen, bijvoorbeeld wat betreft de 
mogelijkheid om naar school te blijven gaan en de 
toegang tot voedsel.

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

Duur

20-30 minuten.

Benodigdheden

Print-outs van het verhaal van Bakhita, één exemplaar 
per leerling.

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 Bakhita en de informatie over 

Zuid-Sudan uit en zorg ervoor dat elke leerling in de 
klas/groep over een exemplaar beschikt.

2) Vraag de leerlingen om het verhaal van Bakhita en de 
informatie over de situatie in Zuid-Sudan 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 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 Bakhita vandaan komt en vraag de 
leerlingen om Zuid-Sudan 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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“Toen er geen maaltijden waren op school behaalde ik 
geen al te beste resultaten. Ik was pas de 30e van de 
klas. Nu er maaltijden zijn, ben ik de 10de van de klas, 
of de 9de of doe ik het zelfs nog beter”, zegt Bakhita 
Immanuel. 

Ze is 16 jaar oud en woont met haar familie op de 
binnenplaats van een kathedraal in Wau, in Zuid-
Sudan. Toen het conflict in 2016 opnieuw oplaaide, 
moest de hele familie vluchten. De familie woont nu in 
een geïmproviseerde woning van golfplaten, dekzeilen 
en een waterdicht doek over een houten geraamte. 

Het bed waar ze elke ochtend in wakker wordt, bestaat 
uit een houten frame met een matras van geweven 
plastic touw. Op sommige dagen, voordat ze naar de 
basisschool in Wau loopt, gaat Bakhita naar de keuken, 
die zich buiten het huis bevindt, om thee te maken 
en mandazi te eten, een klein stukje brood dat lijkt 

op een donut, maar dan zonder gat in het midden. 
Soms is er ‘s morgens geen thee of mandazi omdat 
de familie het zich niet kan veroorloven. Ze hebben 
alles achtergelaten toen ze gevlucht zijn, en ze hebben 
moeite de eindjes aan elkaar te knopen.

 Zuid-Sudan is het jongste land ter wereld en verkreeg 
in 2011 zijn onafhankelijkheid. Slechts twee jaar 
later brak een burgeroorlog uit waarbij meer dan 
vier miljoen mensen ontheemd raakten. De helft 
vluchtte naar buurlanden en de rest raakte ontheemd 
binnen Zuid-Sudan, net als de familie van Bakhita. In 
2018 ondertekenden de partijen in het conflict een 
vredesakkoord dat de weg heeft vrijgemaakt voor een 
politiek overgangsproces en duurzame vrede. Toch 
zijn veel mensen nog niet naar huis teruggekeerd; 
2,2 miljoen Zuid-Sudanezen zijn vluchtelingen in 
Sudan, Ethiopië, Uganda, Kenia en de Democratische 
Republiek Congo (DRC). Nog eens 1,6 miljoen mensen 
zijn nog altijd ontheemd binnen Zuid-Sudan. Door het 
conflict is een derde van de scholen in Zuid-Sudan 
buiten gebruik. Ze zijn beschadigd, vernietigd, of 
worden gebruikt als legerbarakken of opvangcentra. 
2,8 miljoen kinderen gaan niet naar school, dat is meer 
dan 70 procent van de kinderen in de schoolgaande 
leeftijd.

“Wanneer er geen eten is, voel je je moe en 
wanneer je op school aankomt, heb je geen 
belangstelling om te leren; je wilt alleen 
maar het klaslokaal uit of je zou willen 
dat de onderwijzer het klaslokaal verlaat 
en dat hij je helemaal niets vraagt.”

Bakhita zit in het laatste jaar van de basisschool 
voordat ze naar de middelbare school gaat. Ook werd 
ze verkozen tot ombudsvrouw voor de leerlingen, een 
titel waar ze trots op is en die weergeeft hoe goed ze 
het doet op school. 
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In samenwerking met Unicef steunt de Europese 
Unie (EU) de school met leerboeken, notitieboeken, 
pennen en schooltassen. Ook onderwijzers krijgen 
ondersteuning in de vorm van lesmateriaal en 
cursussen. Maar toen de EU en Unicef beseften dat 
dit onvoldoende was omdat de kinderen zich vanwege 
de honger tijdens de lessen niet konden concentreren, 
besloten ze met het Wereldvoedselprogramma een 
programma voor schoolmaaltijden op te zetten. 
Dankzij dat programma krijgen de leerlingen nu elke 
dag ‘s middags een warme maaltijd.

“Vandaag bestaat de lunch uit bonen en sorghum, dat 
is een graankorrel”, zegt Rosetta Joseph Anthony. Ze 
is een van de koks die dagelijks de lunch bereidt voor 
de kinderen. “Eerst wassen we de bonen, dan koken we 
ze een tijdje boven het vuur en daarna voegen we de 
sorghum, zout en olie toe. Dat laten we pruttelen tot 
het gerecht klaar is.”

“De maaltijd geeft me energie om me in de klas te 
concentreren. Wanneer de onderwijzer lesgeeft, begrijp 
ik zijn instructies en nu zie ik dat ik betere resultaten 
behaal”, zegt Bakhita.

Bakhita eet op school met een van haar klasgenoten. 
Foto: Unicef South Sudan/ Gonzalez Farran

Bakhita en haar moeder bereiden het eten buiten hun tijdelijke 
woning in Wau. Foto: Unicef South Sudan/ Gonzalez Farran

Rosetta bereidt bonen en sorghum in grote potten boven een open 
vuur. Foto: Unicef South Sudan/ Gonzalez Farran
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Om de schoolmaaltijden gevarieerder te maken en 
om kinderen bewust te maken van het belang van 
goede voeding, is ook tuinieren aan het lesrooster 
toegevoegd. De school heeft haar eigen moestuin waar 
de leerlingen groenten verbouwen. De okra’s (groente), 
tomaten en aubergines worden voor de lunch gebruikt, 
en de leerlingen kunnen hun vaardigheden ook thuis 
toepassen om de voedselsituatie van hun familie te 
verbeteren.

“Ik wil arts worden, zodat ik mijn opgroeiende broertjes 
en zusjes kan helpen”, besluit Bakhita.
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Over Zuid-Sudan: 

Op 9 juli 2011 werd Zuid-Sudan, na tientallen jaren 
van oorlog, onafhankelijk van Sudan. Daarmee is Zuid-
Sudan het jongste land ter wereld. 

Hoewel Zuid-Sudan enorm groot is, bijna net zo groot 
als Frankrijk, telt het slechts 12 miljoen inwoners. 

De grootste stad is de hoofdstad Juba, maar 
ruim 80 procent van de bevolking woont in 
plattelandsgebieden. Zuid-Sudan heeft een jonge 
bevolking. 70 procent van de bevolking is 30 jaar of 
jonger. 54 procent is jonger dan 18 jaar. 

Het is een door land omsloten land, wat betekent 
dat het geen kustlijn heeft, maar er zijn wel talloze 
rivieren, waaronder de beroemde Nijl. 

Zuid-Sudan telt vele stammen en er worden ruim 60 
verschillende talen gesproken. Slechts twee jaar nadat 
het land onafhankelijk werd, brak er een burgeroorlog 
uit, waardoor ruim 4 miljoen mensen op de vlucht 
sloegen. 

Sommigen leven momenteel als vluchteling in 
buurlanden; anderen wonen net als Bakhita in een 
tijdelijk onderkomen in Zuid-Sudan. 

Zuid-Sudan kent grote armoede en kampt met 
grote voedselonzekerheid en gebrek aan toegang 
tot basisvoorzieningen zoals schoon water, 
gezondheidszorg en onderwijs. Nochtans is het land rijk 
aan natuurlijke hulpbronnen zoals olie en mineralen en 
heeft het vruchtbare grond.
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VRAGEN:
1) Wat zijn de gevolgen voor kinderen als zij niet naar 

school kunnen gaan en geen toegang hebben tot 
onderwijs? 

2) Wat doen kinderen als ze niet naar school gaan? 

3) Bedenk welke redenen kinderen in een 
conflictgebied kunnen hebben om niet naar school 
te gaan.

4) Wat is het verband tussen goede voeding en 
onderwijs?

5) Wat vind je van de hulp die de Europese Unie en 
Unicef in het kader van dit project bieden aan 
kinderen en families? Heb je nog andere ideeën 
over hoe kinderen in conflictgebieden geholpen 
kunnen worden?

Aanvullend materiaal:
• Video met het verhaal van Bakhita   

https://www.youtube.com/watch?v=8IBNSClOhOA

• Video met het verhaal van een ander meisje, 
afkomstig uit een conflictgebied, dat een tijdlang niet 
naar school kon gaan (https://audiovisual.ec.europa.
eu/en/video/I-204043?lg=EN)

• Meer informatie over de werkzaamheden van de Eu-
ropese Unie in Zuid-Sudan (https://ec.europa.eu/trust-
fundforafrica/region/horn-africa/south-sudan_en)

• Meer informatie over kinderen in Zuid-Sudan:  
www.unicef.org/southsudan

• MMeer informatie over ontheemden in en rond Zuid-
Sudan: https://www.unhcr.org/south-sudan.html
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1) Wat zijn de gevolgen voor kinderen als zij niet 
naar school kunnen gaan en geen toegang heb-
ben tot onderwijs? Mogelijke antwoorden: gebrek 
aan kansen op werk, grotere kwetsbaarheid voor 
geweld (inactieve jongeren), waaronder blootstelling 
aan extremistische of gewelddadige groeperingen, 
mogelijk terechtkomen in kinderarbeid of kinderhu-
welijken, meer blootgesteld worden aan gendergere-
lateerd geweld, minder goede gezondheid en minder 
welzijn (niet kunnen lezen of schrijven, gebrek aan 
kennis over rechten), gebrek aan een sociaal netwerk 
(vrienden)

2) Wat doen kinderen als ze niet naar school 
gaan? Mogelijke antwoorden: huishoudelijk werk, 
zich vervelen, in aanraking komen met drugs of ben-
des en kinderarbeid verrichten.

3) Bedenk welke redenen kinderen in een conflict-
gebied kunnen hebben om niet naar school te 
gaan. Mogelijke antwoorden: financiële middelen, de 
school is moeilijk te bereiken vanwege gevechten, 

gebrek aan stimulering door ouders, ouders hebben 
thuis hulp nodig (bijvoorbeeld voor huishoudelijk 
werk of landbouwarbeid), meisjes worden thuisge-
houden van school vanwege culturele praktijken; 
kinderen worden gedwongen deel uit te maken van 
gewapende groeperingen.

4) Wat is het verband tussen goede voeding en 
onderwijs? Mogelijk antwoord: het vermogen om 
zich te concentreren, betere concentratie, minder 
zorgen

5) Wat vind je van de hulp die de Europese Unie en 
Unicef in het kader van dit project bieden aan 
kinderen en families? Heb je nog andere ideeën 
over hoe kinderen in conflictgebieden geholpen 
kunnen worden? Mogelijk antwoord: Kinderen in 
conflictgebieden kunnen worden geholpen via onder 
meer onderwijs, programma’s voor water en op het 
gebied van hygiëne, voeding, programma’s die de 
inclusie van vluchtelingen, meisjes en minderheden 
bevorderen.
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