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Inleiding 

Vluchten is een verhaal van alle tijden. Maar ook gastvrijheid tegenover vluchtelingen heeft in 

België een lange traditie. Van 15 februari tot 7 maart kan je deze boeiende geschiedenis 

ontdekken op de tentoonstelling BE.LAND in de bibliotheek van Kortrijk.  

'Voor ons vertrek naar België kregen we in het vluchtelingenkamp een kostuum aangemeten. 

Het was een heel net kostuum, met een paar schoenen en een hemd erbij.' (Lajos Molnár – 

1957)  

 

Tussen 1951 en nu werden wereldwijd miljoenen mensen gedwongen om hun thuisland te 

ontvluchten. België reageerde geregeld op noodsituaties en crisissen door duizenden 

vluchtelingen opvang aan te bieden. Zij werden onthaald door allerlei middenveldorganisaties en 

vrijwilligers. BE.LAND bundelt de getuigenissen van onder andere Hongaren, Chilenen, 

Somaliërs, Irakezen en Vietnamezen. Zo ontstaat een rijkgeschakeerd overzicht van ons 

vluchtelingenonthaal. De rode draad? De vanzelfsprekendheid waarmee we een plaats vonden 

voor vele duizenden nieuwkomers. En de vindingrijke manier waarop onze ouders en 

grootouders hielpen waar ze konden.  

 

‘We konden gratis in een huis in Mechelen wonen. Toen we er binnenkwamen, bleken de 

keukenkasten vol eten te zitten. En in elke slaapkamer lag er kledij klaar in onze maten!’ (Karoly 

Makay - 1956) 

 

BE.LAND is een project van Vluchtelingenwerk Vlaanderen in samenwerking met verschillende 

partners en met steun van de Vlaamse Overheid. Meer informatie vind je op 

vluchtelingenwerk.be/beland 
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Voor de Jeugd  

Volwassene (181) 

  

 non fictie 47 

Verhalen 

Prentenboeken 3+ 

Welkom (Stéphane-Yves Barroux, 2016) 

Jeugd: Prentenboeken 3+ (roze): BA 

Wanneer drie ijsberen plotseling wegdrijven van hun ijzige huis, hopen ze hun 

toevlucht te vinden op een nieuwe plek. Maar wanneer ze bij de ene na de andere 

nieuwe plek weggestuurd worden, vragen ze zich af of ze ooit nog een thuis zullen 

vinden. Barroux weet als geen ander belangrijke en actuele thema's op een 

eenvoudige en toegankelijke manier bespreekbaar te maken voor kinderen. Zo ook in dit boek. 

Welkom is een krachtig verhaal over de benarde situatie van vluchtelingen. 

Op de vlucht (Pima Van Hest, 2017) 

Jeugd: Prentenboeken 3+ (roze): HE 

Stel je voor toch ... er is oorlog. Eigenlijk is het bijna niet voor te stellen. En al zeker 

niet voor kinderen die niet in zo'n situatie hebben gezeten. Met poëtische zinnen en 

indrukwekkende beelden neemt Op de vlucht kinderen en hun ouders mee van het 

beangstigende uitzichtloze naar een hoopvolle toekomst. Op een manier die raakt, 

uitnodigt tot een gesprek en tot nadenken stemt. Want, stel je voor toch ... Voor kinderen vanaf 5 

jaar. 

Mijn twee dekens: een vluchteling komt bij ons wonen (Irena Kobald, 2016) 

Jeugd: Prentenboeken 3+ (roze): KO 

Als je moet vluchten omdat het in je moederland oorlog is, begint er een heel 

nieuw leven. Vreemde mensen, vreemd eten, vreemde woorden. Dat is vaak 

beangstigend, vooral voor kinderen. Wanneer iemand je dan helpt, is het alsof er 

een warme deken over je wordt uitgespreid... 

Amira: de prinses komt thuis (Bart van Nuffelen, 2017) 

Jeugd: Prentenboeken 3+ (roze): NU 

Kleurrijk prentenboek met illustraties in collagetechniek. Vluchtelingenverhaal 

verteld vanuit het perspectief van het kind. Perfect inzetbaar in het onderwijs. Over 

hoe overweldigend een nieuw land kan zijn. Amira is samen met haar ouders 

gevlucht. De reis was lang en zwaar. Het nieuwe land is nu hun thuis. Maar het 

nieuwe land is grijs en niemand lijkt te snappen dat Amira een prinses is. Wanneer Amira voor het 

eerst naar school gaat, gebruikt de juf woorden die Amira niet begrijpt. Maar wanneer ze in de klas 

een kroontje krijgt om haar te verwelkomen, verandert alles 
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Onderweg (Francesca Sanna, 2016) 

Jeugd: Prentenboeken 3+ (roze): SA 

Het is oorlog. Een familie moet noodgedwongen het huis verlaten. Hun 

hele hebben en houden stoppen ze in koffers. De reis is lang en vol 

gevaren, het einde nog lang niet in zicht. Ontroerend prentenboekdebuut 

van Francesca Sanna over de moedige beslissing van een 

vluchtelingenfamilie en de kracht en de overwinning van hoop. 
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Jeugdboeken 6+ 

Morgen is een ander land (Michael De Cock, 2017) 

Jeugd: Boeken 6+ (blauw): CO 

Dit is een poëtisch boek over een messcherp actueel thema: de 

vluchtelingenproblematiek. In het verhaal wordt geen aandacht gegeven aan het 

integreren in een nieuwe omgeving, maar wel aan alles wat daaraan voorafgaat. Al 

op de eerste bladzijde maken we kennis met een anoniem vluchtelingenmeisje. Ze 

heeft geen naam en staat op die manier misschien wel symbool voor alle vluchtelingenkinderen op 

onze planeet. Ook haar land (van herkomst) blijft onbekend.  

We weten enkel dat er een hevige oorlog woedt. Het meisje vertelt dat de stad in meer dan duizend 

stukken uit elkaar is gevallen. In tegenstelling tot vroeger, ruikt ze ook niet meer naar jasmijn. In een 

stad die helemaal aan diggelen ligt, kun je niet blijven wonen.  

Jacht op de tekenaar (Hans Kuyper, 2010) 

Jeugd: Boeken 6+ (blauw): KU 

De tweeling Melle en Merel vinden op de muur van een kelder kindertekeningen 

waarop lachende kinderen staan, maar ook een brandend huis en mensen die 

vluchten. Onderaan staat de tekst 'help me'. Daarom volgen ze de sporen en komen 

dan terecht bij een jongen die samen met zijn ouders zijn land is ontvlucht. Met hulp van een 

politieman en hun ouders probeert de tweeling alles te doen om het gezin in Nederland te houden. 

Vierde boek over Melle en Merel. Het verhaal leest vlot, vanwege de levendige dialogen, goede 

woordkeus in heldere stijl en ook door de korte hoofdstukken in duidelijke letters. Het verhaal dat 

met Kerstmis speelt heeft een open einde. Op de laatste bladzijde vraagt de schrijver kinderen na te 

denken over wat zij zouden doen als zij de rechter waren. Dit verhaal over het complexe 

vluchtelingenvraagstuk kan vanwege de toegankelijkheid ook als gespreksstof dienen voor kinderen 

op de basisschool. 

Es wil ook wel eens op reis (Tjaco la Lau, 2013) 

Jeugd: Boeken 6+ (blauw): LA 

Opa droomt over boompje Es en zijn olifantenvriendje Slurfje, die samen rond 

de wereld reizen. Ze ontmoeten bijzondere mensen en dieren en ontdekken hoe 

mooi de aarde is. Vierkante prentvertelling met eenvoudige illustraties. 

Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. 

Boom-bom: over vreemden en vrienden (Dimitri Leue, 2017) 

Jeugd: Boeken 6+ (blauw): LE 

In een lege vlakte staat een boom. Hier wonen de eekhoorns van Eikrijk. Dit is de 

wereld en verder is er niets. Daar zijn ze van overtuigd. Tot er een vogel overvliegt 

met een takje van een andere boom. Die ontdekking zet alles op losse schroeven. Is 

er een andere boom? En wat als er nog andere eekhoorns zijn? Boom-Boom is een 

ontroerend voorleesverhaal over vriendschap, vluchtelingen en pluimstaarten. 
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Vleugels van papier (Sari Mar, 2017) 

Jeugd: Boeken 6+ (blauw): MA 

Irfaan ligt te woelen in bed. Hij denkt aan zijn lange vlucht van Afghanistan naar 

België. 'Zie ik baba ooit weer?' vraagt hij zich af. Zouden kraanvogels kunnen 

helpen? Een verhaal over een vluchtelingenkind met een intens verlangen naar 

dierbaren. 

De jongen die niet gaat verhuizen (Marian de Smet, 2016) 

Jeugd: Boeken 6+ (blauw): SM 

Twee buurjongens lopen weg als ze ruzie hebben met hun ouders. Hessels ouders 

gaan verhuizen, maar Hessel is niet van plan om mee te gaan. En zijn vriend Berker 

heeft straf omdat hij niet in de kamer met zijn demente oma wil slapen. Maar 

weglopen valt helemaal niet mee. Ze zeulen met een veel te zware koffer en krijgen honger. Dan 

ontmoeten ze een Irakees meisje dat met haar familie in een kerk woont. Haar vader is in 

hongerstaking, omdat hij verblijfspapieren en een huis wil voor zijn gezin. Dat brengt Hessel op een 

idee… 
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Jeugdboeken 9+ 

Applaus zonder handen (Leo Bormans, 2009) 

Jeugd: Boeken 9+ (geel): BO 

In 2009 bestonden de kinderrechten twintig jaar. Leo Bormans viert die verjaardag in 

Applaus zonder handen en onderzoekt hoe het intussen staat met de rechten van het 

kind. We kruipen samen met hem in de huid van de reizende circusjongen Bjorn, die 

per ongeluk strandt in het verboden Witte Land. Met zijn gammele, rode vrachtwagen 

trekt Bjorn rond om affiches op te hangen voor het circus van zijn vader, dat enkele dagen later zou 

volgen. Maar in Het Witte Land zijn de dorpsbewoners niet geïnteresseerd. De kinderen spelen er 

niet, ze gaan er niet naar school. Ze worden gedwongen te werken. 

Recht op geluk: een jongen steekt de grens ver (Leo Bormans, 2016) 

Jeugd: Boeken 9+ (geel): BO 

Amir rijdt voor het circus van zijn vader uit. Hij vertelt verhalen en hangt affiches op. 

Op een dag steekt hij een onbekende grens over. Zo belandt hij in het Witte Land, waar 

alles anders is. Kinderen en volwassenen hebben er geen rechten. Maar heeft niet 

iedereen recht op een beetje geluk?Amir gaat de strijd aan, samen met Boris, Sam en 

de muis Dante. Een brandend actuele jeugdroman over kinderrechten, en over de vluchteling in ieder 

van ons. 

Adres onbekend (Petra Cremers, 2004) 

Jeugd: Magazijn JM 2529 

De 12-jarige Nina heeft het moeilijk met zichzelf. Het vooruitzicht dat ze groep 8 moet 

overdoen, vindt ze vreselijk. Met haar vader gaat het ook niet goed sinds zijn 

speelgoedwinkel is overvallen. Wanneer haar moeder een vakantiehuisje erft, gaat het 

er voor iedereen weer wat zonniger uitzien. Op vakantie ontmoet ze de Armeense jongen Raffi. Hij is 

er niet op vakantie, maar woont er. Het gerucht gaat dat hij het land moet verlaten en dat vindt ze 

verschrikkelijk. 

De band grijpt in (Joep Van Deudekom, 2013) 

Jeugd: Boeken 9+ (geel): DE 

Johan speelt gitaar. Janis, Elvis en Ziggy, drie kunstenaarskinderen uit zijn nieuwe klas, 

willen een band oprichten en zoeken nog een gitarist. Dit is Johans gedroomde kans, 

maar hij weet ook dat zijn vader het niet leuk zal vinden als hij met hen optrekt. 

Bovendien zijn ze ook wel vreemd. Ondanks alles wordt Johan lid van ‘de B@nd’. Tijdens zijn eerste 

optreden maakt hij echter niet zo’n goede beurt. Maar dan wordt bekend dat hun klasgenote Zara, 

die al sinds ze één was in Nederland woont, terug naar Afghanistan moet. Zara's klas organiseert 

allerlei acties en de verlegen Johan durft meer en meer initiatief te nemen. 
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De lege schommel: het verhaal van Azmi, een vluchtelingenkind (Bettie Elias, 2017) 

Jeugd: Boeken 9+ (geel): EL 

Azmi, een jongen van 11, moet zijn land ontvluchten. Aleppo, de stad waar hij 

opgroeide, is platgebombardeerd. De meeste mensen die er woonden zijn gevlucht. 

Met honderdduizenden. Na een barre voettocht over verlaten bergpaden, steekt Azmi 

met zijn zusje Rasha en zijn ouders de Middellandse Zee over in een veel te kleine boot. Een 

angstaanjagende en spannende overtocht. Na enkele omzwervingen komen ze uiteindelijk hier 

terecht in een opvangcentrum voor vluchtelingen. In zijn nieuwe klas denkt Azmi met heimwee aan 

zijn vroegere school. Hij mist zijn vrienden, vooral zijn beste vriend Roni. Hij weet dat hij hem nooit 

meer zal zien. Hoe doe je dat, nieuwe vrienden maken? Of je thuis voelen in een land waar alles 

anders en vreemd is? Of de nare herinneringen aan de oorlog loslaten en een plaats geven? Een 

aangrijpend boek over afscheid nemen, vluchten en vriendschap. 

Weg (Bettie Elias, 2005) 

Jeugd: Boeken 9+ (geel): jeugdmagazijn JM 1450 en JM 1719 

Dinar vlucht met zijn moeder en zusjes uit Kosovo. In Nederland komen ze in een 

asielzoekerscentrum terecht. Dinar moet erg wennen aan de nieuwe situatie. Vanaf 

ca. 10 jaar 

Nachtruiter (Jacqueline Epskamp, 2012) 

Jeugd: Boeken 9+ (geel): EP 

Sharif, een 12-jarige vluchteling uit Afghanistan, mist zijn oudere broer en heeft 

heimwee. Klasgenoot Maud ziet een verhuizing naar Parijs niet zitten, nu haar moeder 

verliefd is op een Franse politieman. Zeker niet omdat haar pony niet mee mag. In de 

manege ontmoeten de twee elkaar en ze besluiten 's nachts te vluchten en te reizen met een pony 

en een paard. 

De vlucht van Omid (Lysette van Geel, 2017) 

Jeugd: Boeken 9+ (geel): GE 

De Iraanse Omid moet op zijn tiende naar Nederland vluchten. Hij heeft een 

leverziekte die in zijn geboorteland niet goed kan worden behandeld. Hij laat zijn 

vrienden, konijn en zelfs zijn vader achter. Met goede moed gaat Omid het avontuur 

aan, maar al snel blijkt dat het een gevaarlijke reis wordt. Tijdens de vlucht mag Omid met niemand 

praten en wordt hij in een overvolle vrachtwagen gezet. Zal het hem lukken om veilig in Nederland 

aan te komen? 

Ademloos (Gerard van Gemert, 2017) 

Jeugd: Boeken 9+ (geel): GE 

Niet voor het eerst zit er een onbekende jongen langs de kant toe te kijken als Joey 

en zijn vrienden aan het voetballen zijn op het trapveldje. Joey nodigt hem uit om 

mee te doen. De jongen, die Adil heet, vertelt dat hij in het asielzoekerscentrum 

naast het veldje woont. Al snel blijkt dat Adil bijzonder veel talent heeft, maar toch 

overal buiten de boot valt. Ook veel vrienden van Joey wantrouwen hem. 
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Vrij als een vogel (Geertje Gort, 2003) 

Jeugd: Magazijn JM 2981 

Vanusa is met haar moeder en broertje vanuit Angola naar Nederland gevlucht. Ze 

maakt zich zorgen om haar oudere broer Manuel, die verdwenen is. Vanaf ca. 9 jaar. 

 

Bezoek van Mister P. (Veronica Hazelhoff, 2006) 

Jeugd: Boeken 9+ (geel): HA 

Jo-Jo (groep acht) heeft reuma en dit zorgt voor veel pijn en ongemak, vooral bij het 

voetballen. Zijn vriendin Lena is asielzoekster en moet misschien weg uit Nederland. 

Vanaf ca. 10 jaar. 

 

Kofi moet weg (Kolet Janssen, 2014) 

Jeugd: Boeken 9+ (geel): JA 

Thijs en Kofi zijn beste vrienden. Ze zitten in dezelfde klas, zijn allebei goeie 

voetballers en doen heel veel samen. Uiterlijk lijken ze niet op elkaar: Thijs is blond en 

blank, terwijl Kofi's huid diepbruin is. Voor de vriendschap maakt dat absoluut niets 

uit. Kofi is hier net zo goed thuis, vindt Thijs. Hij komt uit Ghana, maar woont al meer 

dan vier jaar met zijn gezin in België. Op een dag krijgen Kofi's ouders een officiële brief waarin staat 

dat ze het land uit moeten … Thijs is kwaad en verontwaardigd. Kan dat zomaar? Kofi en zijn familie 

hebben toch niets verkeerds gedaan? Samen met de school, de buurt en de voetbalclub organiseren 

ze protestacties om zo te proberen Kofi in België te houden. 

Faiza is mijn held (Netty van Kaathoven, 2011) 

Jeugd: Boeken 9+ (geel): KA 

Faiza is goed in reddend zwemmen, maar een hond bevrijden uit een kluwen 

vissersdraad is een lastige klus. Faiza komt in het nieuws als een held. Zelf blijft ze er 

nuchter onder. De vluchtelingenstatus van haar familie, dát is iets waar ze zich écht 

zorgen over maakt. 

Mag ik overvaren? (Sine Van Mol, 2002) 

Jeugd: Magazijn JM 1211 

Wanneer rebellen hun vriendje ontvoeren en zijn moeder doodschieten, besluiten Alfa 

en Nabieu weg te vluchten uit hun dorp. Een neef van de vader van Alfa werkt in de 

haven van Freetown bij de douane. Hij helpt de jongens om zich te verstoppen in een 

container, die wordt ingescheept op een boot die naar België vaart. Voor de twee 

vrienden en nog twee andere verstekelingen vangt een lange reis vol ontberingen aan. Om de tijd te 

doden vertellen de jongens verhalen over hun leven in het dorp en dromen ze samen over hoe het in 

België zal zijn. 
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Schaduw (Michael Morpurgo, 2017) 

Jeugd: Boeken 9+ (geel): MO 

Schaduw gaat over de vriendschap tussen de Engelse jongen Matt en Aman, afkomstig 

uit Afghanistan. Schaduw is de naam van de hond van Aman. Aman vlucht met zijn 

moeder en een aangelopen hond na een aanslag van de Taliban naar Engeland. Daar 

woont haar broer en ze hopen er een veiliger bestaan te kunnen opbouwen. Ze maken een bizarre 

reis die begint in de laadbak van een vrachtwagen en eindigt in een opvangcentrum voor 

vluchtelingen. Zes jaar gaan voorbij en asielaanvragen lijken op niets uit te lopen. Matt mag 

uiteindelijk zijn nieuwe vriend niet meer bezoeken maar vraagt zijn opa naar het asielcentrum te 

gaan. Opa is journalist en hoort het schrijnende verhaal van Aman en zijn hond. Na publicatie van het 

verhaal proberen steeds meer vrienden ervoor te zorgen dat Aman en zijn moeder mogen blijven. 

Alles is anders (Corinne Naranji, 2006) 

Jeugd: Boeken 9+ (geel): NA 

Een Koerdisch meisje van elf jaar verhuist vanuit een vluchtelingenkamp in Irak naar 

Nederland. Haar zieke broertje, de reden waarom de familie naar Nederland mocht 

komen, is geopereerd en hersteld. Voor Zahra begint nu een ander leven. Ze mag naar 

school, maar daar heeft ze last van taalproblemen en wordt ze gepest. De aanpassingsproblemen in 

het integratieproces van Zahra en haar familie worden goed beschreven en de botsingen en 

overeenkomsten tussen de culturen worden met veel inlevingsgevoel naar voren gebracht. 

De wonderbare reis van de jongen (Antonie Schneider, 1998) 

Jeugd: Magazijn JM 2478 

Hoofdpersoon is de jongen. Vanuit een oorlogssituatie vlucht hij per boot naar een 

gastland. Hij komt op een andere boot te wonen en gaat naar een nieuwe school. Hij 

krijgt te maken met pestgedrag op school en wordt gediscrimineerd als vluchteling. 

Er is zelfs sprake van brandstichting op de woonboot. De jongen redt de situatie. Dit 

en zijn vriendschap met de kapitein houden hem op de been en i.p.v. in een tehuis komt hij met de 

kapitein in een huisje aan de rivier te wonen. Mooi beschreven geheel over het gevoelsleven van de 

jongen en zijn warme vriendschap met de kapitein. Dit boek kan een prima aanknopingspunt zijn in 

groep 6 t/m 8 voor het werken aan thema's als vluchtelingen, discriminatie en pesten. 

Vrije val (Ben Slingenberg, 2007) 

Jeugd: Boeken 9+ (geel): SL 

Farid vluchtte twaalf jaar geleden met zijn moeder vanuit Somalië naar Nederland, 

maar toch heeft hij nog steeds geen verblijfsvergunning. Als uitzetting dreigt, komen 

zijn buurmeisje Floortje en hun klasgenoten in actie. Ontroerend verslag van de 

pogingen die een school en de leerlingen doen om te voorkomen dat iemand die al meer dan tien 

jaar deel uitmaakt van hun leven, wordt uitgezet. Het ik-verhaal geeft goed inzicht in de 

problematiek van het uitzettingsbeleid. Voors en tegens worden tegen elkaar afgewogen. Het einde 

blijft open, omdat een oplossing niet zo eenvoudig is, maar er wordt hoop voor de toekomst 

geboden. 
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Verdronken geheimen (Hajo Visscher, 2016) 

Jeugd: Boeken 9+ (geel): VL 

Tijdens het rondbrengen van reclamefolders vinden Ruben en Isa een usb-stick in de 

tuin van een oude zeeman. Er staat een verhaal op over een zeereis in 1983. De 

bemanning van een Nederlands vrachtschip ziet een dobberende boot met 

vluchtelingen. Er wordt iemand neergeschoten. Wat is er precies gebeurd? Is de 

zeeman een misdadiger? Ruben en Isa gaan op onderzoek uit. Op zoek naar de waarheid. Naar het 

asielzoekerscentrum. Naar de rechtbank. Naar het Scheepvaartmuseum. En ze komen tot een 

verrassende ontdekking. Een spannende zoektocht door het heden en het verleden. Voor detectives 

vanaf 10 jaar. 
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Dyslexie 

Verstopt! (Netty van Kaathoven, 2007) 

Jeugd: technisch Lezen dyslectisch lezen geel M4 KA dl 

Ranya moet terug naar Irak. Ineens is ze verdwenen. Joep en Roos missen haar heel 

erg. Dan ontdekken ze een geheim bij Kees op het erf. Verhaal in korte zinnen en 

gemakkelijke woorden. AVI-M4. Vanaf ca. 9 jaar. 

Jeugdboeken 12+ 

De smaak van de hemel: mijn Palestijnse kindertijd (Ibtisam Barakat, 2007) 

Jeugd: Boeken 12+ (groen): BA 

Ibtisam woont samen met haar ouders, broers en zusje in Ramallah op de westelijke 

Jordaanoever. Als ze drieënhalf is, breekt de zesdaagse oorlog uit en moet het gezin 

vluchten naar Jordanië. Na een aantal maanden keren ze terug. Het gewapende 

conflict tussen Israël en de Palestijnen beheerst hun leven. Ibtisams enige uitweg is 

Alef, de eerste letter van het Arabische alfabet die ze van haar moeder leert. Van haar broers leert ze 

lezen en schrijven voordat ze zelf naar school kan. Het boek bestaat uit drie delen: het eerste en 

laatste spelen in 1981 als Ibtisam 17 is en vanuit Ramallah naar Bir Zeit reist om daar de brieven van 

haar penvrienden op te halen. In het middelste gedeelte vertrouwt Ibtisam op filmische wijze, met 

oog voor details in de beschrijvingen van omgeving en mensen, haar geheugen toe aan het papier. 

Rode laarzen (Helene Bakker, 2014) 

Jeugd: Boeken 12+ (groen): BA 

Jacco voelt zich tussen alle buitenlanders niet meer thuis in Amsterdam. Tijdens een 

logeerpartij op de Veluwe leert hij een meisje kennen. Verandert die ontmoeting zijn 

mening over buitenlanders? Verhaal in korte zinnen en gemakkelijke woorden. Vanaf 

ca. 13 jaar. 

Neeland (Nic Balthazar, 2013) 

Jeugd: Boeken 12+ (groen): BA 

Twee jonge asielzoekers (ik-figuren) vertellen hun relaas in een voor jongeren en 

laaggeletterden toegankelijke publicatie. Hun verhaal wordt helder verteld, in korte 

zinnen die telkens op een nieuwe regel beginnen. Daarbij staan sprekende foto's in 

kleur en zwart-wit. Het verhaal is gebaseerd op interviews met asielzoekers in 

België. In woord en beeld wordt de zoektocht naar veiligheid en geluk van een jongeman en zijn 

geliefde vormgegeven 

Ontsnapt aan de taliban (André Boesberg, 2007) 

Jeugd: Boeken 12+ (groen): BO 

Sohail heeft al een tijdje in de gaten dat zijn vader en zijn beste vriend Obeid zich 

anders zijn gaan gedragen. Dit heeft te maken met hun steeds groeiende afkeer van 

het schrikbewind dat de Talibanstrijders in Afghanistan voeren in 1999, het jaar 

waarin het boek zich afspeelt. Met mondjesmaat ontdekt Sohail dat er onder de oppervlakte van het 
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dagelijkse leven een geheime verzetsorganisatie groeit en dat niemand nog te vertrouwen is. Nog 

voor hij helemaal beseft in welk wespennest hij is terechtgekomen, is zijn vader ondergedoken en 

vlucht Sohail. 

Kleuren maken alles mooi (Wally De Doncker, 1998) 

Jeugd: Boeken 12+ (groen): DO 

Halima is samen met haar ouders gevlucht uit Algerije, waar het voor hen veel te 

gevaarlijk werd. Het verhaal geeft een aardig beeld van de prettige en treurige kanten 

van het leven van de ongeveer 12-jarige Halima, haar vriendin en haar ouders. Zeker 

bruikbaar en herkenbaar voor leerlingen vanaf een jaar of elf, die nog niet zo goed 

kunnen lezen. 

De wereld achter het hek (Zana Fraillon, 2017) 

Jeugd: Boeken 12+ (groen): FR 

Subhi is geboren in een vluchtelingenkamp. Het is de enige wereld die hij kent. Dan, 

op een nacht, ziet hij een meisje aan de andere kant van het hek. Ze heeft een 

dagboek van haar overleden moeder dat ze niet kan lezen. Ze hoopt dat Subhi haar 

kan helpen de verhalen die erin staan te ontrafelen. De twee kinderen vinden troost – en soms zelfs 

een gevoel van vrijheid – bij elkaar. Maar pas als ze moediger zijn dan ooit en beslissingen durven te 

nemen die alles voorgoed zal veranderen, ervaren ze wat echte vrijheid is. 

Vluchteling (Alan Gratz, 2017) 

Jeugd: Boeken 12+ (groen): GR 

Vluchteling beschrijft de levens van Josef, Isabel en Mahmoud. Zij zijn door tijd en 

ruimte gescheiden, maar hebben desondanks veel met elkaar gemeen. Door het 

dreigende gevaar in hun landen van herkomst, is ieder van hen noodgedwongen te 

vluchten 

Waar is Hamid? (Els de Groen, 1998) 

Jeugd: Boeken 12+ (groen): GR en Jeugdmagazijn JM 3724 

Hamid en z'n oudere broer zijn gevlucht uit Iran. Hamid heeft gedurende de drie jaar, 

dat hij in Nederland woont en wacht op zijn verblijfsvergunning, de taal geleerd en hij 

zit op de middelbare school. Pauline is sinds kort zijn vriendin. Op een dag echter wordt 

hij op school opgehaald door een uitzettings-ambtenaar, omdat hij en z'n broer terug moeten naar 

hun eigen land. Hamid vlucht, net op tijd, en wordt samen met z'n broer opgevangen door de ouders 

van Pauline. De twee jongens zoeken hun heil in een kerk en tijdens hun kerkasiel-periode, wordt 

hún lot n.a.v. een demonstratie van medescholieren en aanhang opnieuw bekeken en mogen ze 

blijven 

Het meisje in de spiegel (Maria Heylen, 2004) 

Jeugd: Jeugdmagazijn JM 1680 en JM 1681 

De eenzame Sofie heeft het thuis niet makkelijk, maar besluit dat ze gaat veranderen. 

Dan ontmoet ze een Afghaanse jongen uit het asielzoekerscentrum. Vanaf ca. 12 jaar. 
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Avondklok in Ramallah (Elizabeth Laird, 2004) 

Jeugd: Jeugdmagazijn JM 1679 

Hoofdpersoon is de twaalfjarige Karim Aboudi, die met zijn ouders, een oudere broer 

en twee jongere zussen in een flat in Ramallah woont. Als zoveel jongens droomt hij 

ervan voetbalkampioen te worden, cool, populair en bekend te zijn, ooit tot de 

allerbeste ontwerper van computerspelletjes uit te groeien, zichzelf te zijn en te 

mogen doen wat hij wil. Op zijn lijstje hoort echter ook: de bevrijder van Palestina en een nationale 

held worden en een zuur mengsel uitvinden dat het harde staal van de Israëlische tanks oplost. Leven 

in een bezette stad is niet makkelijk 

Blauw (Joyce Pool, 2004) 

Jeugd: Boeken 12+ (groen): PO 

Nienke is alleen maar bezig met skeeleren, maar dat verandert als haar Koerdische 

klasgenootje Senna met haar familie het land wordt uitgezet omdat hun asielaanvraag 

is afgewezen. Vanaf ca. 12 jaar. 

Toegang geweigerd (Danny de Vos, 2016) 

Jeugd: Boeken 12+ (groen): VO 

De zomervakantie is aangebroken en Nick gaat met zijn ouders en zus op all-inclusive 

vakantie naar een Grieks eiland. Toch is de vakantiesfeer anders dan normaal, want 

het eiland wordt overspoeld door vluchtelingen. De meeste hotelgasten en zelfs 

Nicks vader zijn heel negatief over hen: er zitten terroristen bij, en ze willen alleen 

maar naar het westen om te profiteren van onze rijkdom, wordt er beweerd. Dan ontmoet Nick Zaïd, 

een aangespoelde bootvluchteling van zijn eigen leeftijd. Ze worden vrienden en zien elkaar stiekem 

in de buurt van het hotel. Nick vindt het oneerlijk dat zijn leven zo veel anders is dan dat van Zaïd. Hij 

bedenkt een plan: ze ruilen één dag van plaats, zodat Zaïd een echte dag vakantie heeft om even bij 

te komen. Het plan lukt, maar Nick komt terecht in de vluchtelingenstroom en wordt meegevoerd… 

Kan hij nog terug? 
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Jeugdboeken 14+ 

Papier (Dirk Bracke, 2009) 

Jeugd: Boeken 14+ (rood): BR en Jeugdmagazijn JM 1236 en JM 1237 en JM 1238 en 

JM 2163 en JM 2164 

Een 15-jarig meisje moet vluchten uit Albanië en komt in Antwerpen terecht. Ze heeft 

niets, tot ze hulp krijgt van een Albanië. Maar hij wil geld voor zijn hulp. Hoe moet ze 

daaraan komen? 

Dansen voor je leven (Meysam Noori, 2012) 

Jeugd: Boeken 14+ (rood): NO 

Meysam Noori kwam als achtjarige Afghaanse vluchteling naar Nederland. Daar 

ontdekte hij zijn passie voor dansen. Hij besloot hiervan zijn carrière te maken, tegen 

de wens van zijn moeder in. Wanneer Meysam meedoet aan So You Think You Can 

Dance, is zijn moeder echter apetrots. 

Schaduwjongen (Simon Stranger, 2017) 

Jeugd: Boeken 14+ (rood): ST 

Ze wonen overal en nergens. Mensen zonder papieren. Mensen die eigenlijk niet 

bestaan. Mensen die leven in de schaduw van de samenleving. Samuel uit West-

Afrika weet hoe het is om alles achter te laten, in de hoop een beter bestaan te 

vinden in Europa. Nu staat hij in Noorwegen, voor het huis van zijn oude vriendin 

Emilie. De schaduwjongen draagt een onvoorstelbaar verleden. Een aangrijpend en realistisch 

verhaal over vluchten, helpen en hopen. 

De gelukvinder (Edward van de vendel, 2008) 

Jeugd: Boeken 14+ (rood): VE 

Hamayun zit in het vierde middelbaar en wil filmer worden. Hij schrijft een toneelstuk 

over zijn verleden: het dagelijks leven in Afghanistan en de grappen die hij er uithaalt 

met zijn vrienden, de nacht dat de Taliban zijn vader gevangen neemt, de lange reis 

naar Europa, de aankomst in Nederland en het wonen in een asielzoekerscentrum. Hamayun vindt 

Nederland fris en groen. Hier kan zijn familie eindelijk vrij denken. Maar mogen ze wel blijven? 
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Informatieve jeugdboeken 

Gevlucht voor oorlog, honger en geweld (Harriet Brundle, 2018) 

Informatie Jeugd (beige) : Dagelijks leven - Samenleving Maatschappij 

In dit boek lees je meer over vluchtelingen en het leven van kinderen op de 

vlucht. Het boek geeft duidelijke informatie en antwoorden op vele vragen. Je 

komt te weten waarom mensen vluchten en wat vluchtelingen in hun nieuwe 

land te wachten staat. Je zult na het lezen van dit boek beter begrijpen wat het betekent om een 

vluchteling te zijn. 

Het verhaal van Rachel: het waargebeurde verhaal van haar vlucht uit een land 

in Centraal-Azië (Andy Glynne, 2016) 

Informatie Jeugd (beige) : Dagelijks leven - Samenleving Maatschappij 

Dit is het waargebeurde verhaal van de dertienjarige Rachel. Samen met haar 

familie ontvlucht ze haar vaderland, want hun leven als christen in een 

overwegend islamitisch land is onhoudbaar geworden. Na een lange, vermoeiende reis komen Rachel 

en haar ouders aan in een nieuw land. Rachel lijkt eindelijk de jeugd te krijgen waarvan ze altijd 

droomde, maar dan blijkt hun asielaanvraag te zijn afgewezen... Op de vlucht! was oorspronkelijk 

een animatieserie van de BBC. De serie is bekroond met een BAFTA-award. 

Ik ben Miran: verhalen van asielzoekerskinderen (Anne-Marieke Samson, 2016) 

Informatie Jeugd (beige) : Dagelijks leven - Samenleving Maatschappij 

Miran is een jongen van acht die in een asielzoekerscentrum woont. Hij leidt de 

lezers rond in het centrum en stelt de andere mensen voor die er wonen. Elke 

asielzoeker heeft zijn eigen verhaal. Het boek bevat ook wat algemene informatie 

over vluchtelingen en asielprocedures. 

Gevlucht uit Tibet (Natalie Righton, 2008) 

Informatie Jeugd (beige) : Dagelijks leven - Samenleving Samenleving 

Politiek-Recht 

Vijf kinderen, die gevlucht zijn uit verschillende werelddelen, vertellen over 

het leven dat ze eerst hadden, de gevaren van de vlucht en hun huidige 

leven. Met veel kleurenfoto's. Vanaf ca. 10 t/m  

Leven als vluchteling: Mohameds verhaal (Helen Howard, 2007) 

Informatie Jeugd (beige) : Dagelijks leven - Samenleving  Samenleving Politiek-

Recht 

Mohamed Nazari, een 15-jarige jongen uit Afghanistan, vertelt over zijn leven als 

vluchteling in de Verenigde Staten. Met informatie over vluchtelingen en 

kleurenfoto's. Vanaf ca. 12 jaar. 
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Vluchtelingen (Steven Maddocks, 2006) 

Informatie Jeugd (beige) : Dagelijks leven - Samenleving  Samenleving Politiek-

Recht / Jeugdmagazijn JM 4288 

In korte hoofdstukken wordt verteld over het lot van vluchtelingen door de eeuwen 

heen: geschiedenis, oorzaken, problemen van vluchtelingen etc. Met kleurenfoto's. 

Vanaf ca. 13 jaar. 

Samen over de grens: liedboek over migratie (Liedjes, 2017) 

Informatie Jeugd (geel) : Vrije tijd - Kunst  Liedjes 

Een liedjesboek met 13 liedjes over migratie en vluchten, tips voor activiteiten, 

vragen, wist-je datjes en getuigenissen op maat van kleuters en lagere 

schoolkinderen, en partituren en de bijbehorende liedjesteksten 

Meertalig (Nederlands-Arabisch) 

Steen voor steen: een familie op de vlucht (Margriet Ruurs, 2017) 

Jeugd anderstalig geel RU 

Rama en haar familie moeten hun thuis achterlaten vanwege oorlog en 

honger. Met hun spullen op de rug vluchten ze naar een veiligere plek. Na 

een zware, lange reis vinden ze een nieuw thuis. Zo beginnen nieuwe 

herinneringen en nieuwe dromen. Niet van oorlog, maar van vrede. Een 

uniek, poëtisch en actueel boek in Nederlands en Arabisch, met prachtige kunstwerken van 

kiezelstenen, gemaakt door een Syrische kunstenaar. Bij het boek zitten ansichtkaarten, om uit te 

delen of op te hangen.  
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Jeugdfilms 

Hoppet (Petter Naess, 2007)    kin film HOPP 

Azad verhuist uit Irak naar Zweden waar hij moeite heeft zich te integreren. Op een 

dag neemt een klasgenoot Azad mee naar een training voor hoogspringers, waar hij 

iedereen verbaast met zijn talent. Jammer genoeg kan hij niet deelnemen aan de 

komende competitie, want hij heeft geen geldig paspoort. Er wordt een plan gesmeed 

om Azad toch te laten deelnemen aan de wedstrijd 

Kidz in da Hood (Ylva Gustavsson, 2007)   kin film KIDZ 

Een groep stoere, rappende kids uit een buitenwijk krijgt een nieuw vriendinnetje: de 

uit Afrika gevluchte Amina. Ze is illegaal in Zweden en samen met haar grootvader 

moet ze voortdurend verhuizen. Ze vinden tijdelijk onderdak bij rockmuzikant Johan. 

 

Rafiki (Christian Lo, 2009)     kin film RAFI 

De drie klasgenootjes Julie (9), Mette en Naisha zijn dikke vriendinnen. Julie is heel 

verlegen en weet als ze voor de klas iets moet zeggen geen woord uit te brengen. 

Naisha woont met haar moeder in een asielzoekerscentrum. Als ze geen 

verblijfsvergunning krijgen, besluiten ze onder te duiken in Oslo. Naisha laat het 

adres achter voor haar vriendinnen, maar dit briefje wordt gevonden door de vader 

van Julie, en die is politieagent. De twee vriendinnen reizen met de nachttrein naar Oslo om Naisha 

en haar moeder te waarschuwen. 
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Young Adults 

Mijn extra leven (Johan Unenge, 2010)  Young Adults UNEN 

Een tiener wordt geconfronteerd met problemen die zich voordoen in een stadje in 

Zweden. Er is sprake van een stijgende werkloosheid en verschillende diefstallen en 

voor een belangrijk deel krijgen de vluchtelingen uit het asielzoekerscentrum daarvan 

de schuld. Als er enkele vluchtelingen uit het centrum ontsnappen, volgt er een ware 

heksenjacht op hen. Er ontstaat een klimaat met veel vreemdelingenhaat en de ik-

figuur leert ook andere kanten van zijn vrienden kennen, en ook van het meisje op wie hij verliefd is. 

Realistische graphic novel, waarbij de lezer door de ik-vorm waarin het verhaal geschreven is, direct 

in het verhaal wordt opgenomen 

Volwassenen  

Romans Nederlands 

Hoe ik talent voor het leven kreeg (Rodaan Al Galidi, 2016) Romans ALGA 

Het leven in een asielzoekerscentrum is zwaar. De bewoners leven veel te dicht op 

elkaar, wat tot heftige, maar soms ook komische situaties leidt. In de ogen van de 

asielzoekers is de leiding kil en streng. Voor hen draait alles om het lange wachten, 

jaren lang. Al Galidi (Syrië, 1971) heeft negen jaar gewacht, toen werd zijn asiel 

geweigerd. Daarna heeft hij naam gemaakt met gedichten, columns en romans en 

ontving hij in Nederland prijzen voor zijn werk, ook de Prijs voor literatuur van de Europese Unie 

2011 voor 'De autist en de postduif'. De meeste autochtonen kennen azc’s niet van binnen. Dit boek 

is een uitgelezen kans om er meer over te weten. Al Galidi kan de onthutsende en tragische situaties 

zo geestig en in zo prachtig Nederlands beschrijven, dat het heel plezierig leest. 

’s Nachts is het stil in Teheran (Shida Bazyar, 2017)  Romans BAZY 

Een jong gezin vlucht, als eind jaren zeventig geestelijk leider Khomeini aan de macht 

komt, uit Iran naar Duitsland en moet daar een nieuw bestaan zien op te bouwen. 

 

 

Nooit meer bang zijn: het verhaal van Yazan, een oorlogsvluchteling in België (Karen 

de Becker, 2016)     Romans BECK 

Yazan, een jonge twintiger uit Syrië, doodgewoon en goedlachs kende tot voor kort 

een zorgeloos bestaan als student in Aleppo waar hij opgroeide in de schoot van een 

welgestelde, liefdevolle familie. Tot de revolutie in zijn land uitmondde in een 

bloedige burgeroorlog. Wat volgde was een vlucht voor het geweld en een zoektocht 

naar een menswaardig bestaan.Een hallucinante tocht die via Turkije, Griekenland en Italië voorlopig 

halt houdt in België waar hij hoopt op een nieuw leven zonder angst. 
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Achterland (Caroline Brothers, 2016)    Romans BROT 

Het is nacht, de veertienjarige Aryan en zijn achtjarige broertje Kabir steken een rivier 

en daarmee ook een landsgrens over. Ze hebben niets bij zich, behalve hun kleren, 

hun levenslust en hun moed. Maar wat vinden ze aan de overkant? Ligt hier, in 

Europa, de toekomst die ze in Afghanistan niet hebben? De broers reizen per 

vrachtwagen, boot, trein, bus en per voet, langs de route die hun mantra is: Kaboel-

Teheran-Istanboel-Athene-Rome-Parijs- Londen. Maar Londen is moeilijker te bereiken dan ze 

denken, en Europa blijkt heel anders dan ze droomden. 

De man die de dagen niet telde (Alberto Cavanna, 2013) Romans CAVA 

Mohammed is een 22-jarige Tunesische bootvluchteling die in Noord-Italië beland is 

op zoek naar werk en inkomen. Hij komt toevallig terecht bij de oude visser en 

botenbouwer Cristoforo. Samen bouwen ze de boot af waar de oude man al aan 

begonnen was. Het is een langdurig proces dat van beiden veel geduld vergt, veel 

vakmanschap vereist, maar dat ze wel tot elkaar brengt. Langzamerhand ontstaat er 

een vertrouwensband tussen deze twee zo verschillende naturen. Ze vertellen elkaar over 

belangrijke gebeurtenissen in hun leven en krijgen waardering voor elkaar. Dit eenvoudige, rechttoe 

rechtaan vertelde verhaal is een pleidooi voor het oude ambacht - in dit geval het bouwen van een 

vissersboot – waarbij mensen nog contact hebben met hun wortels. Tegelijkertijd laat het zien dat er 

wel degelijk raakvlakken zijn tussen de culturen van Europa en Afrika. 

Duizend vaders (Nhung Dam, 2017)    Romans DAM 

In een afgelegen dorp aan de rand van de wereld probeert een Vietnamese familie te 

overleven. Als bootvluchtelingen werden ze door een Nederlands vrachtschip uit het 

water gevist. Ze zijn nog niet eens gewend, of de vader is alweer op de vlucht. De 

Chinese maffia zit het achtergebleven gezin op de huid. De dochter, die in Nederland is 

geboren en als enige de taal machtig is, raakt bekneld tussen de wanhoop en gekte 

van haar familie en de opvattingen en gewoonten van de oorspronkelijke bewoners. Enig wapen om 

te overleven in een wereld vol hoeren, tandpastaverkopers, gokverslaafden en bulldogfokkers is haar 

rijke verbeelding. Duizend vaders is een even zuiver als tragisch verhaal waarin een dochter in een 

dreigend waterland grond onder haar voeten probeert te krijgen. 

Er zijn geen paarden in Brussel: vluchtelingenverhalen (2015)  Romans ERZI 

In deze bundel korte verhalen is het levensverhaal van zes jonge vluchtelingen in 

België opgetekend door zes verschillende Vlaamse auteurs. De verhalen zijn het 

resultaat van uitgebreide ontmoetingen met vluchtelingen uit onder andere 

Zimbabwe, Afghanistan en Rusland. Waarin de jongeren verschillen van volwassen 

vluchtelingen, is het feit dat zij lang niet altijd zelf een stem hebben gehad in hun 

komst naar Europa. Ze werden gestuurd of meegenomen en moeten hier nu een bestaan op zien op 

te bouwen. 
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Vrijgevochten: het waargebeurde verhaal van een Kosovaarse vluchtelinge (Sanije 

Halili, 2011)       Romans HALI 

In dit boek tekent Diane Broeckhoven het verhaal op van haar Kosovaarse vriendin 

Sanije Halili. Sanije groeit op in een gemengd katholiek-islamitisch gezin in Kosovo. Ze 

studeert, trouwt en krijgt drie dochters. Als de Servisch-Kosovaarse oorlog uitbreekt, 

verandert haar leven op dramatische wijze. Haar zus en haar moeder worden 

vermoord door het Servische leger, en even later sterft ook haar man. Sanije ontvlucht haar 

vaderland, samen met haar kinderen en haar vader. Ze komen in Vlaanderen terecht, waar ze 

moeizaam een nieuw leven opbouwen. 

Exit West (Mohsin Hamid, 2017)     Romans HAMI 

Mensen vluchten uit een niet nader genoemd islamitisch land voor rebellen die er de 

gewoonte van maken om ongelovigen aan lantarenpalen of reclameborden op te 

hangen, 'als een vorm van feestversiering'. Lichamen die te lang hangen, vallen naar 

beneden; op veldjes voetballen kinderen met een hoofd. Aan de vooravond van deze 

wereld ontmoeten de reclamemaker Saïd en de dwarsligger Nadia elkaar. Omdat het 

steeds moeilijker wordt om in de stad te leven, is het verliefde stel gedwongen ook door een van de 

deuren te vertrekken. Wanneer ze eenmaal in Griekenland zijn, volgen in Europa nog wat deuren. In 

feite zijn ze nergens echt welkom.  

Van hel tot hemel (Madina Hamidi, 2013)    Romans HAMI 

In deze autobiografie beschrijft een jonge Afghaanse vrouw die nu in België woont, 

haar leven. Ze vertelt over haar jeugd in Afghanistan, het warme gezin waar in zij 

opgroeit en hoe het leven verandert na de komst van de Taliban. Na de dood van haar 

vader en de verdwijning van haar broer vlucht zij met de rest van het gezin naar België. 

Daar bouwt zij een nieuw bestaan op. Ze studeert hard en gaat aan de slag als model. 

Dit leidt tot spanningen binnen de familie. Haar Afghaanse achtergrond botst met de levensstijl die 

zij nastreeft. Ze vertegenwoordigt België bij verschillende missverkiezingen en bouwt aan een 

carrière in Hollywood. 

Moorkop, of Hoe ik eropuit trok om de wereld te redden (Martin Horvath, 2014)

         Romans HORV 

De ik-figuur uit de titel is Ali Idaulambo. Of beter gezegd, hij laat zich Ali noemen, 

omdat iedereen die naam kan onthouden, van de ‘domste racist’ tot ‘de meest 

bekrompen burgerlul’. Naar eigen zeggen is hij vijftien. Sinds de rest van zijn familie in 

West-Afrika uitgemoord is, verblijft Ali bij de Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers 

in een Weens opvangcentrum. De schalkse snuiter valt er op door zijn rijpheid en kennis. In vele 

culturen is hij thuis, ook in de Oostenrijkse. Doe hem in de stad van duizend-en-een-Konditoreien 

maar — o ironie — een moorkop bij de koffie: een slagroomsoes afgewerkt met chocolade. Veertig 

talen beweert hij te spreken, wat hem goed van pas komt bij zijn missie 

Alles verloren (Roel Janssen, 2017)     Romans JANS 

Zeilster Tessa Insinger en fotograaf Mortimer Davies varen naar de Griekse eilanden 

en langs de Turkse kust voor een reportage over vluchtelingen die er alles voor over 

hebben Europa te bereiken. Op zee redden ze een drenkeling uit een omgeslagen 

rubberboot: een Syrisch meisje. Ze is de enige overlevende van de ramp die zich heeft 

afgespeeld. Tessa en Mortimer besluiten te achterhalen wat er met het meisje is 
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gebeurd. Daarbij stuiten ze op gewiekste mensensmokkelaars, bevlogen hulpverleners, dubieuze 

zakenlieden en schimmige Europeanen die een radicale oplossing van het vluchtelingendrama 

nastreven. Met informatie van het Syrische meisje ontrafelen Tessa en Mortimer een complot dat de 

Europese vluchtelingencrisis in een schokkend politiek daglicht plaatst. 

Jouw toekomst is mijn toekomst (Ernest van der Kwast, 2017)   

        Romans KWAS 

Ernest van der Kwast tekende de verhalen op van vier vluchtelingen. Allevier 

kwamen ze in Nederland terecht en gingen ze daar verder studeren. De door elkaar 

heen lopende verhalen vormen een aangrijpend boek dat de lezer anders doet 

kijken naar de mensen die de oversteek maken naar Europa. 

Morgenzee (Margaret Mazzantini, 2013)    Romans 

MAZZ 

Libië, 2011. Een jonge weduwe en haar zoontje vluchten per boot naar Europa. 

Drinkwater en benzine zijn schaars. Op Sicilië vindt een achttienjarige jongen een 

Arabische halsketting die hem herinnert aan de reis die hij ooit met zijn moeder naar 

Libië maakte. 

Het huis met de judasboom (Laura McVeigh, 2017)  Romans MCVE 

Het huis met de judasboom van Laura McVeigh is een aangrijpende anti-

oorlogsroman over een jong meisje op de vlucht voor de taliban. Samar is vijftien jaar. 

Samar is Afghaans. En Samar is vluchteling. Samen met haar familie is ze op de vlucht 

voor de taliban die haar thuisland teisteren met radicale ideeën. Nu zitten ze in 

Rusland in een trein, die heen en weer rijdt. 

Nujeen: hoe ik uit Syrië vluchtte… in mijn rolstoel (Nujeen Mustafa, 2016) 

         Romans MUST 

Nujeen is zestien en woont in Kobane. Omdat ze spastisch is, zit ze in een rolstoel en 

kan ze niet naar school. Ze leert zichzelf Engels door heel veel Amerikaanse soaps te 

kijken op tv. En ze droomt. Maar dan breekt de burgeroorlog uit en komt het moment 

dat ook de familie van Nujeen het geweld moet ontvluchten. Geholpen door haar zus 

maakt ze de uitputtende en gevaarlijke tocht via Turkije naar Griekenland, komt ze vast te zitten in 

Hongarije, ervaart ze mensonterende situaties en weet ze uiteindelijk Duitsland te bereiken. En al die 

tijd houdt ze dapper vol, probeert ze te blijven lachen en durft ze te blijven dromen. 

Rafaël: een liefdesgeschiedenis (Christine Otten, 2014) Romans OTTE 

Winny Methorst is 21 jaar als ze op het Griekse eiland Kos de Tunesische vluchteling 

Nizar Khemiri ontmoet. Ze trouwen na drie maanden en gaan naar Tunesië waar 

Winny zwanger raakt. Om in haar eigen land te bevallen keert ze terug naar Brabant 

na een mislukte poging om een visum te regelen voor Nizar. Dan breekt de Jasmijn-

revolutie uit en sluiten de Europese grenzen zich, ook voor Nizar. Hij gaat als 

bootvluchteling naar het Italiaanse eiland Lampedusa en doet alles om te overleven onder zware, 

soms onmenselijke omstandigheden. Hoogzwanger reist Winny naar het opvangkamp Lampedusa 

om te proberen haar man vrij te krijgen. 
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Het meisje zonder identiteit: twaalf jaar als kind overleven in Belgische asielcentra 

(Klaudia Raczova, 2013)    Romans RACZ 

Klaudia komt, na roerige politieke gebeurtenissen, vanuit Slovakije terecht in België. 

Daar volgt een lange tocht van asielzoekerscentrum naar asielzoekerscentrum, samen 

met haar familie en haar alcoholistische, agressieve stiefvader. Klaudia maakt 

vreselijke dingen mee, maar ze gaat haar eigen weg en weet na jarenlang moedig 

volhouden een verblijfsvergunning, een identiteit, te bemachtigen. Waargebeurd verhaal, vlot 

verteld door Klaudia in de eerste persoon. 

Het jaar van de gelukzoekers (Sunjeev Sahota, 2016)  Romans SAHO 

Het jaar van de gelukszoekers is het aangrijpende verhaal van drie Indiase 

jongemannen in Noord-Engeland die wanhopig een nieuw leven proberen op te 

bouwen. Samen met een tiental lotgenoten bewonen ze een huis in Sheffield. 

Tarlochan, afkomstig uit de laagste kaste, probeert vergeefs zijn traumatische 

verleden verborgen te houden, Avtar wordt achtervolgd door schuldeisers en 

Randeep, de broer van Avtars geheime geliefde, worstelt met zijn gevoelens voor Narinder, zijn 

'visumvrouw' die haar toekomst op het spel zet om Randeep aan een verblijfsvergunning te helpen. 

Sunjeev Sahota schakelt moeiteloos tussen India en Engeland, tussen heden en verleden - waarmee 

hij de verschillende werelden van de hoofdpersonen op een schitterende manier tot leven brengt. 

Ik zocht de dood, maar vond het leven (Maguerita Singe) Romans SING 

Maguerita Singe ontvluchtte na de burgeroorlog van 1994 haar geboorteland Rwanda. 

Als politiek vluchtelinge kwam ze in Nederland terecht. In Nederland komt ze in een 

totaal andere cultuur terecht. Met verbazing en humor vertelt ze over haar ervaringen. 

Ze onthoudt zich niet van scherpe kritiek, bijvoorbeeld rond de menselijke prijs van de 

welvaart en de betekenis van integratie. 

De ambassade van Cambodja (Zadie Smith, 2014)  Romans SMIT 

In een Londense buitenwijk verschijnt opeens een ambassade van Cambodja. Er 

tegenover is een bushalte, er naast een gezondheidscentrum met zwembad. De jonge 

Afrikaanse Fatou, huishoudhulp bij de Arabische Derawals, zwemt daar elke 

maandag. Ze heeft een Nigeriaanse vriend. De vertelster lijkt de woordvoerster van 

de bewoners en weet de beperkte visie van Fatou op te rekken tot mondiale 

proporties. De Londense straat weerspiegelt de innerlijke wereld van de katholieke Fatou, afkomstig 

uit Ivoorkust en via Accra en Rome in Londen terechtgekomen. Tijdens haar reis kwam ze de dood in 

al zijn gedaanten tegen, dat wil zeggen maatschappelijke onrechtvaardigheid. Wat is de rol van de 

ommuurde Cambodjaanse ambassade? Misschien dat het onverstoorbare badmintonspel op de 

binnenplaats van die vesting een metafoor is: de shuttle is een mensenleven dat van hot naar her 

wordt geslagen. Fatou wordt ontslagen door de Derawals: ze zou buiten haar boekje zijn gegaan. 

Maar of dat zo is? 
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Onschuld (Jeroen Theunissen, 2014)     Romans THEU 

Tegen de achtergrond van het conflict in Syrië tekent de Vlaamse schrijver een portret 

van een man die verscheurd wordt door zijn verleden: hij haat zijn vader, die hij 

nauwelijks nog zag nadat zijn moeder met hem bij de vader was weggegaan. Als 

oorlogsfotograaf wordt hij gegijzeld, weet te ontsnappen en hoort dan dat zijn 

terminaal zieke vader naar hem op zoek was en ten slotte tijdens en bergwandeling is 

overleden 

Wat we weten (Arthur Umbgrove, 2017)    Romans UMBG 

Op de dag van de aanslagen in Brussel in 2016 zit een schrijver in de auto met twee 

jongens uit Aleppo. ‘Die aanslagen zijn niet gepleegd door moslims,’ zegt een van hen, 

‘maar door de Amerikanen. Om ons zwart te maken.’ Wat weten we eigenlijk van 

elkaar? vraagt de schrijver zich af. Wat we weten vertelt het verhaal van drie Syrische 

broers in Nederland, maar ook van een schrijver die probeert een boek te schrijven 

over vluchtelingen en die steeds wanhopiger op zoek is naar houvast. Daarnaast is het het verhaal 

van een vreemdelingenrechter die in gedachten bezig is met de inrichting van haar nieuwe huis, en 

van een buschauffeur wiens volwassen dochter bij hem inwoont omdat ze op een wachtlijst staat 

voor een woning. Steeds worden de hoofdpersonen geconfronteerd met de vraag die het zo moeilijk 

maakt een standpunt in te nemen: wat weten we? Wat we weten is een liefdevol portret van drie 

broers uit Aleppo en tegelijkertijd een cynisch verslag van een onmogelijk asielbeleid. 

Hemels land (Rachel Visscher, 2016)    Romans VISS 

Joshua is zijn thuisland Afrika ontvlucht. In zijn verbeelding is Europa het gedroomde 

continent waar hij eindelijk veilig zal zijn. De Nederlandse violiste Céline is een rijzende 

ster. Haar verbluffende spel hapert wanneer het haar niet lukt grip te krijgen op een 

engel die in een muziekstuk van Alban Berg de hoofdrol speelt. De Amerikaanse Angela 

reist na het verlies van haar echtgenoot door Italië. Opgejaagd door herinneringen uit 

hetverleden hoopt ze daar haar verdriet te verwerken. En dan is er nog een mysterieuze Italiaan uit 

het zuiden van het land, een gangster vol angsten en onvolkomenheden. Hij verbindt de maffiaclans 

uit Calabrië met die in het noorden, maar twijfelt steeds meer aan zijn missie 

De dood van Murat Idrissi (Tommy Wieringa, 2017)  Romans WIER 

De veerboot van Tanger naar Algeciras, een felle wind jaagt door de Straat van 

Gibraltar. In het ruim van het schip, verscholen in de kofferbak van een auto, sterft 

een jongeman. Met de dode verstekeling in hun auto rijden twee jonge Marokkaans-

Nederlandse vrouwen even later Spanje binnen. Groot en leeg strekt het land zich 

voor ze uit. Aan weerszijden van het asfalt de woestijn. Wat begon als lichtzinnig 

avontuur, is hun noodlot geworden. 
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Informatieve boeken volwassenen 

Te vinden bij het nummer 157.3 

De vrijheid van de grens (Paul Scheffer, 2016) 

De vluchtelingencrisis laat onze verlegenheid met grenzen beter dan ooit zien. Wie 

zijn wij, wereldburgers, om anderen de toegang tot ons grondgebied te ontzeggen? In 

dit essay betoogt… lees meer Paul Scheffer, met de nodige filosofische distantie, dat 

een open samenleving alleen kan bestaan door enige ruimtelijke afbakening. Het gaat 

hier niet om de grenzen van de vrijheid, maar om 'de vrijheid van de grens'. Hoeveel 

begrenzing heeft een beschaving nodig die democratie en mensenrechten wil bevorderen? En wat is 

tegen die achtergrond een eigentijds vooruitgangsideaal? 

Te vinden bij het nummer 313.2 

Herboren: hier komt een nieuwe Belg (Majd Khalifeh, 2017) 

Duizenden vluchtelingen maakten de voorbije maanden en jaren de oversteek naar de 

Europese Unie - de grootste vluchtelingenstroom sinds de Tweede Wereldoorlog. De 

onvergetelijke beelden tonen ons mannen, vrouwen en kinderen die dromen van een 

nieuw, veilig en menswaardig leven. Wie zijn doel bereikt, wordt 'herboren' in een 

nieuwe maatschappij waar hij of zij amper iets van af weet. Geen eenvoudige missie in 

deze tijden van terreur en polarisatie. 

Mijn vlucht: een geschiedenis van de asielmigratie naar België in tien vluchtverhalen 

(Yves Delepeleire, 2012) 

Dit boek biedt de getuigenis van tien vluchtelingen van toen en nu. Zij spreken over 

hun redenen tot vluchten, hun vaak moeilijke opvang in België, hun poging om zich te 

integreren. Tien intrigerende verhalen die een genuanceerd beeld bieden van 'dé 

vluchteling'. 

Wir schaffen das: wat de vluchtelingencrisis doet met Duitse identiteit (Frank 

Vermeulen, 2016) 

De Europese vluchtelingencrisis dreigt in Duitsland de proporties aan te nemen van de 

grootst denkbare ramp. Het asielsysteem is ineengestort, net als het nieuwe Duitse 

zelfbeeld van ontspannen levensgenieters. De gastvrijheid van de Duitse 

Willkommenskultur stuit op de grenzen van vreemdelingenhaat en racisme. Hoeveel 

komen er nog? Kan Duitsland dit aan? Wat betekent de komst van zo veel mensen met een totaal 

andere cultuur voor de eigen Duitse… lees meer identiteit? Bezorgde burgers marcheren door de 

steden. Neonazi's terroriseren asielzoekers en steken hun huizen in brand. De rechts-populistische 

partij AfD bepleit het neerschieten van vluchtelingen aan de grens. En bondskanselier Angela Merkel 

mag dan in het buitenland geprezen worden om haar standvastige 'Wir schaffen das'-mentaliteit, 

maar in eigen land raakt zij geïsoleerd en zoekt zij de weg terug naar aanscherping van het 

asielbeleid. Wir schaffen das! vertelt hoe de Duitsers in een halfjaar van optimistische globalisten 

veranderden in benauwde grensbewakers van de eigen identiteit. 
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Niemand weet dat ik een mens ben: minderjarige vluchtelingen en 

hun verhaal (Erwin Mortier, 2010) 

Erwin Mortier interviewt acht minderjarige asielzoekers die vanuit 

verschillende brandhaarden ter wereld naar België gevlucht zijn. Hij laat 

de jongeren van gemiddeld 15 jaar uit ondermeer Angola, Burundi, 

Koerdistan en Brazilië hun eigen verhaal vertellen. De verhalen worden 

begeleid door portretfoto's in kleur en zwart-wit van het leven in opvangcentra. Het boek is 

samengesteld op verzoek van een Belgische pleegzorgorganisatie. 

Vluchten hoeft niet meer: over vluchtelingen en de mensen die hen helpen (Joost 

Devriesere, 2016 

Journalisten Joost Devriesere en Jessica Dobbelaere gingen op zoek naar 

vluchtelingen en schrijven hun ervaringen neer: van hun zorgeloze leven voor de 

oorlog tot de moeilijke integratie die hen hier wacht. Ze gaan langs bij beleidsmakers 

en deskundigen, en bij mensen die - elk op hun manier - de handen uit de mouwen 

steken om vluchtelingen te verwelkomen en te begeleiden. Om de proef op de som te nemen, nam 

Joost Devriesere zélf een asielzoeker onder zijn vleugels. Hij schreef zijn ervaringen neer in een 

dagboek.) 

De reis naar het Noorden: Het verhaal van Europa en de vluchtelingen (Rop Zoutberg, 

2016) 

In De race naar het noorden berichten Nederlandse… lees meer journalisten vanuit hun 

zeven Europese standplaatsen over de vluchtelingenstroom. Na een barre tocht - 

waarvoor velen alles wat zij bezaten hebben moeten op geven - vormen Italië, 

Griekenland en de Balkanlanden de eerste horde die moet worden genomen, waarna 

de survivaltocht richting de rijke Europese landen begint. Aanvankelijk klonk daar nog optimisme, 

maar al snel na Angela Merkels 'Wir schaffen das' sloeg de stemming om. Na bloemen en knuffels 

begon de bouw van hekken en kwamen burgers in opstand. 

Aller / Retour: de grenzen van Fort Europa (Michael De Cock, 2010) 

Op zoek naar een beter leven komen er jaarlijks veel mensen vanuit diverse landen 

naar Europa. De auteurs bezochten de asielcentra die als wachtposten langs de 

Europese grenzen opgetrokken werden en gingen op zoek naar de bron van de 

migratiestroom in kleine Afrikaanse vissersdorpjes. Ze spraken niet alleen met de 

officiële instanties die de stroom van nieuwkomers moeten kanaliseren, maar lieten 

ook de gelukszoekers zelf aan het woord. 

Vroeger is een ander land (Catherine Vuylsteke, 2011) 

Zeven jongens en één meisje wier veelal ongewilde reis voorlopig in België is 

geëindigd. Catherine Vuylsteke deelde een schooljaar met hen. Ze noteert hun 

verhalen, ontrafelt hun verleden en probeert hun toekomstdromen te begrijpen. 
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De nieuwe Odyssee: het verhaal van de Europese vluchtelingencrisis (Patrick Kingsley, 

2016) 

Europa wordt geconfronteerd met de grootste golf van migratie sinds de Tweede 

Wereldoorlog. Patrick Kingsley deed voor The Guardian verslag van de 

vluchtelingencrisis. Hij bezocht zeventien verschillende landen en reisde vele routes 

mee met de vluchtelingen. De nieuwe odyssee is zijn ongeëvenaarde verslag van wie 

deze reizigers zijn. Het gaat over waarom ze blijven komen en hoe ze dat doen. Het gaat over de 

smokkelaars die hen op weg helpen, en de kustwacht die hen redt aan de andere kant van de zee. 

Over de vrijwilligers die hun eten brengen, de mensen die hen huisvesten, en de grenswacht die hen 

buiten de deur probeert te houden. En over de politici die wegkijken. 

Transit 51: Vrouwen in het Klein Kasteeltje (Lisa van damme, 2013) 

In dit fotoboek wordt geprobeerd om vrouwelijke asielzoekers in 

België een gezicht te geven. In het asieldebat gaat het vaak over 

aantallen en anonieme mensen. Door een aantal weken te verblijven 

in een van België ‘s asielzoekerscentra en daar het dagelijks leven van 

de vrouwen die er wonen in woord en beeld te portretteren laat de 

fotografe zien dat deze vrouwen vrouw zijn als ieder ander; moeder, dochter, meisje, maar met hun 

eigen grote zorgen. Naast een tweetalig portret in Frans en Nederlands en vele kleurenfoto's van vier 

vrouwen en een meisje zijn in het boek ook tientallen foto's met toelichting opgenomen die gemaakt 

zijn door bewoners van het centrum. 

Te vinden bij het nummer 761.2 

Exodus (Sabastoai salgado, 2016) 

Salgado spent six years with migrant peoples, visiting more than 35 countries to 

document displacement on the road, in camps, and in overcrowded city slums where 

new arrivals often end up. His reportage includes Latin Americans entering the 

United States, Jews leaving the former Soviet Union, Kosovars fleeing into Albania, 

the Hutu refugees of Rwanda, as well as the first  boat people  of Arabs and sub-

Saharan Africans trying to reach Europe across the Mediterranean sea. 
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Romans Engels 

The refugees (Viet Thanh Nguyen, 2017) Anderstalige romans Engels NGUY 

In The Refugees, Viet Thanh Nguyen gives voice to lives led between two worlds, the 

adopted homeland and the country of birth. From a young Vietnamese refugee who 

suffers profound culture shock when he comes to live with two gay men in San 

Francisco, to a woman whose husband is suffering from dementia and starts to confuse 

her for a former lover, to a girl living in Ho Chi Minh City whose older half-sister comes 

back from America having seemingly accomplished everything she never will, the stories are a 

captivating testament to the dreams and hardships of immigration. 

Taalpunt Makkelijk Lezen 

In één klap: in makkelijke taal (Abbas Khider, 2017) 

Taalpunt Makkelijk Lezen KHID  

Karim Mensy is een jonge man uit Irak. Hij wil naar Parijs om zich te laten opereren. Hij 

heeft namelijk een groot probleem: hij heeft borsten. Omdat reizen en een operatie 

betalen op een legale manier niet mogelijk is, besluit hij te vluchten voordat hij het 

leger in moet. Hij komt echter niet in Parijs maar in Duitsland terecht. Zijn meegesmokkelde geld 

voor de operatie wordt hem afgenomen, hij mag niet werken, niet studeren en raakt verstriktin de 

bureaucratie van de asielzoeker. 

De smaak van sneeuw (Chika Unigwe, 2012) 

Taalpunt Makkelijk Lezen UNIG 

Vier korte verhalen over Nigerianen: een moeder en dochter zijn op de vlucht; Een 

Nigeriaan is getrouwd met een blanke vrouw om verblijfsdocumenten te krijgen; De 

blanke vrouw van een Nigeriaan sterft; Twee hoogopgeleide Nigerianen zijn 

gefrustreerd omdat ze het hier niet kunnen waarmaken. In België hopen al deze personages, die 

omwille van discriminatie of geweld hun land verlieten, gelukkig te worden. De realiteit is echter 

anders. Ze moesten familie achterlaten, anders gaan leven, zich schikken in hun situatie en omgaan 

met verlies. Hun relaties worden op de proef gesteld, er is verdriet en ontgoocheling, maar ook hoop 

op een betere toekomst.  
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Speelfilms 

14 kilometros (Gerardo Olivares, 2010)     Film 14 ki 

De film reconstrueert de reis van drie migranten die van de Sahara naar Spanje 

trekken. Ze geven alles op, inclusief hun familie en vrienden, om het hoofd te bieden 

aan de lange, gevaarlijke weg naar Noord-Afrika, waar ze alles proberen te regelen 

om de laatste 14 kilometers, die Afrika van Spanje scheiden, over te geraken. 

Overtuigd van het idee dat in het Westen ‘niemand van honger sterft’, leveren ze zich 

over aan de genade van corrupte ambtenaren in een levensgevaarlijk gebied 

For a moment, freedom (Arash T. Riahi, 2011)    Film FOR A 

Het verhaal van twee kinderen – Asy is zeven, Arman vijf – die onder begeleiding van 

hun ooms Ali en Merdad Iran proberen te ontvluchten. Ze trekken richting 

Oostenrijk, waar de ouders van de kinderen op hen wachten. Onderweg sluipen 

andere vluchtelingen het verhaal binnen. Ze hebben allemaal hun eigen verhaal en 

er wacht hen allen een andere toekomst, maar hun verlangen is hetzelfde: vrijheid. 

Wat ze nog gemeen hebben is dat ze, door toedoen van een mensensmokkelaar, gestrand zijn in 

Ankara en er wachten tot ze papieren krijgen die hun doortocht naar Europa moeten garanderen. 

Elke dag opnieuw staan ze in de rij aan het vn-gebouw in de hoop als politiek vluchteling erkend te 

worden. Hun pogingen blijven tevergeefs en de situatie escaleert...  

La fille inconnue (Jean-Pierre Dardenne, 2017)    Film FILL 

Jenny is een jonge, sociaal betrokken, huisarts in Seraing, nabij Luik. Op een avond 

nadat de praktijk gesloten is, wordt er aangebeld, maar ze besluit niet meer open te 

doen. De volgende dag wordt een jong meisje dood gevonden aan de Maas. Het blijkt 

het meisje te zijn dat voor haar deur stond. Jenny voelt zich schuldig en zet alles op 

alles om de identiteit van het meisje te achterhalen zodat ze niet anoniem begraven 

wordt. Haar zoektocht blijkt niet zonder risico’s en langzaamaan wordt duidelijk welk drama zich 

heeft afgespeeld. 

Le Havre (Ari Kaurismäki, 2012)     Film HAVR 

Marx heeft zijn oude schrijversleven opgegeven om een tevreden en huiselijk 

bestaan op te bouwen als schoenpoetser met zijn vrouw Arletty in Le Havre. Maar 

terwijl Arletty ernstig ziek wordt, ontmoet Marx een minderjarige Afrikaanse 

vluchteling. Met hulp van de buurt ontfermt hij zich over de jongen en probeert hem 

uit handen van de politie te houden. 

 

In this world (Michael Winterbottom, 2006) Film IN TH / Magazijn DVDM 1089 

Twee jonge Afghanen wonen in de Pakistaanse stad Peshawar, vlakbij de Afghaanse 

grens. De families besluiten om de twee jongens naar Engeland te sturen om daar 

een beter bestaan op te bouwen. De tocht gaat van Pakistan, via Iran, naar de 

Koerdische bergstreek en zo naar Turkije. Van daaruit trekken ze richting Italië, maar 

alleen Jamal overleeft dit. De oversteek naar Engeland vormt de laatste etappe. 

Gebaseerd op de ervaringen van echte vluchtelingen . 
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The invader (Nicolas Provost, 2012)     Film INVA 

Amadou, een Afrikaanse man, spoelt aan op een strand in Zuid-Europa en komt 

terecht in Brussel, waar hij probeert te overleven in het illegale circuit. Zijn relatie 

met een getrouwde zakenvrouw loopt uit op een dreigende situatie wanneer zij het 

contact met hem verbreekt. 

 

La jaula de oro (Diego Quemada-Diez, 2014)    Film JAUL 

Drie tieners uit de sloppenwijken van Guatemala-Stad proberen weg te vluchten van 

hun uitzichtloze bestaan en reizen samen met een jonge indiaan via Mexico naar de 

vrijheid: de Verenigde Staten. Tijdens de moeizame, gevaarlijke tocht komen ze 

erachter dat niet alles goud is wat blinkt in het beloofde land. De film is gebaseerd op 

een verzameling getuigenissen van echte migranten die ooit een dergelijke tocht 

hebben afgelegd. 

Kriegerin (David Wnendt, 2011)     Film KRIE 

Marisa, een 20-jarige caissière woont in een stadje in voormalig Oost-Duitsland en is 

samen met haar vriend lid van een rechtsradicale jeugdgroep. Ze is opgevoed met 

het idee dat buitenlanders, joden en politieagenten verantwoordelijk zijn voor het 

verval van Duitsland. Marisa raakt bevriend met de 15-jarige Svenja, een nieuw lid 

van de groep, maar ook komt ze in contact met een jonge Afghaanse vluchteling, die 

ze – aanvankelijk tegen haar zin – helpt en waardoor ze aan haar ideeën begint te twijfelen. 

Mediterranea (Jonas Carpignano, 2016)    Film MEDI 

Twee goede vrienden uit Burkina Faso ondernemen een gevaarlijk reis door de 

Sahara en over de Middellandse Zee om hun geluk te beproeven in Italië. Daar blijkt 

het geld minder voor het opscheppen te liggen dan ze hadden gehoopt. Terwijl de 

een door hard aan te pakken... 

 

The other side of hope (Aki Kaurismaki, 2017)    Film OTHE 

De nieuwe film van Aki Kaurismäki vertelt het verhaal van een Finse handelsreiziger 

en een Syrische vluchteling wiens wegen elkaar kruisen. Regisseur Kaurismäki brengt 

met humor en compassie zijn eigen onnavolgbare wijze een actueel verhaal over 

hoop en menselijkheid. The Other Side of Hope zal in de competitie van het 

Internationale Film Festival van Berlijn in première gaan. 

Problemski hotel (Manu Riche, 2016)     Film PROB 

Iedereen kent wel reportages over asielzoekers. Maar wat zich werkelijk afspeelt 

achter de hekken van een opvangcentrum is minder bekend. Dimitri Vehulst liet zich 

enkele dagen opsluiten in het AZC van Arendonk. Het resultaat is Problemski Hotel. 

Fictie die de wrange werkelijkheid griezelig dicht benadert en de lezer onder de huid 

raakt. 
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Return to Hansala (Chus Guttierez, 2011)    Film RETU 

Als er zeventien lijken aanspoelen in de Spaanse kustplaats Algeciras ontdekt de 

directeur van het uitvaartcentrum een telefoonnummer van een van hen. Leila, de 

zus van het slachtoffer gaat gebukt onder een enorm schuldgevoel omdat ze wist dat 

hij illegaal naar Spanje wilde gaan 

 

Si le vent soulève les sables (Marion Hänsel, 2006)   Film SI LE 

Enerzijds is er de woestijn die de aarde aanvreet. Het droge seizoen blijft maar 

duren, water is er niet. Anderzijds dreigt er oorlog. In het dorp staat de waterput 

droog. Het vee sterft. De meerderheid van de inwoners volgen hun instinct en 

vertrekken naar het Zuiden. Rahne, de enige geletterde, beslist om samen met zijn 

vrouw Mouna en hun drie kinderen naar het Oosten te trekken. Hun enige bron van 

rijkdom zijn een paar schapen, geiten en Chamelle, een kameel. Dit is het verhaal van een exodus, 

een zoektocht, van hoop en fataliteit. 

Sonita (Rokhsareh Ghaem Maghami, 2016)    Film SONI 

Als de achttienjarige Sonita mocht kiezen, was Michael Jackson haar vader en Rihanna 

haar moeder. In een plakboek verbeeldt ze haar droom om als beroemde rapper voor 

een grote menigte te staan. Vooralsnog zijn haar enige fans de andere tienermeisjes 

in een opvangtehuis in Teheran. Daar vindt de uit Afghanistan gevluchte Sonita steun 

bij het verwerken van haar traumas en het vormgeven van haar toekomst. Die ziet er 

in de ogen van haar familie overigens heel anders uit: als bruid is ze 9000 dollar waard. Bovendien 

mogen  vrouwen in Iran helemaal niet zingen. Hoe kan Sonita de dromen uit haar plakboek toch 

waarmaken? 

Unveiled (Angelna Maccarone, 2007     Film UNVE 

Iran anno 2005. Op homoseksualiteit staat nog steeds de doodstraf. Ook vertaalster 

Fariba moet haar geboorteland ontvluchten en vraagt asiel aan in Duitsland. Ze krijgt 

echter geen verblijfsvergunning en neemt de identiteit aan van een Iraanse man die 

uit wanhoop zelfmoord pleegde. Om de zo noodzakelijke, maar valse papieren te 

kunnen betalen, gaat Fariba illegaal aan de slag in een zuurkoolfabriek. Daar leert ze 

Anne kennen. Terwijl ze steeds closer worden, ontdekt Anne stilaan de ware identiteit van Fariba... 

Welcome (Philippe Lioret, 2009)   Magazijn DVDM 1309 

Bilal, een Koerdische jongen van 17, heeft een lange tocht afgelegd door het Midden 

Oosten en Europa om bij zijn vriendin in Engeland te zijn. Zijn reis komt tot een abrupt 

einde wanneer hij aankomt in Calais, bij de Franse kant van het kanaal. Hij besluit het 

kanaal over te zwemmen en gaat naar het plaatselijke zwembad om te trainen. Hier 

ontmoet hij Simon, een zweminstructeur die midden in een scheiding ligt. Om indruk 

te maken op zijn vrouw en haar terug te winnen besluit Simon kosten wat kost Bilal te helpen. 
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Informatieve dvd’s 

Fuocoammare: par-delà Lampedusa (Gianfranco Rosi, 2017)  dvd 313.2 

Samuele, 12 jaar, woont op een eiland in de Middellandse Zee. Zoals alle jongens van 

zijn leeftijd, wil hij zich amuseren, op de rotsen klimmen en wat rondhangen in de 

haven. Maar zijn eiland is niet zoals de andere eilanden. Het is Lampedusa, dat de 

Europese bestemming geworden is van de mannen, de vrouwen en de kinderen die 

de Middelandse Zee oversteken in veel te kleine en schamele bootjes. Deze mensen 

zijn op zoek naar vrede, vrijheid of gewoon geluk, maar vaak is het hun lichaam dat uit de zee 

opgevist wordt. Iedere dag zijn de eilandbewoners getuige van één van de grootse menselijke 

tragedies van onze tijd. 

Strips 

Verloren (Rudi Vranckx, 2016)   Strips Volwassenen VRAN 

Aangrijpende graphic novel van Rudi Vranckx met waargebeurde 

vluchtelingenverhalen 3 oktober 2013 - 360 anonieme lijkzakken liggen op het 

strand van Lampedusa. Vluchtelingen, waaronder veel kinderen, omgekomen in 

een van de zwaarste scheepsrampen op de Middellandse Zee. Journalist Rudi 

Vranckx is geschokt door het nieuws en besluit op zoek te gaan naar het 

persoonlijke verhaal van een aantal vluchtelingen. Hij ontmoet 'gelukzoekers' uit Syrië,Somalië en 

Niger, zoals de 14-jarige Chappa, de enige overlevende van een  vluchtelingendrama waarbij ze haar 

zussen en haar moeder van dorst heeft zien sterven. In Verloren verwerkt Caryl Strzelecki de 

ontmoetingen en ervaringen van Rudi Vranckx met treffende tekeningen tot een reeks aangrijpende, 

korte stripnovelles die worden afgewisseld met persoonlijke, geïllustreerde dagboekfragmenten. 

 


