
Dit weekend 
is de nationale 

tuinvogel telling. 
Meedoen? 

Op tuinvogeltelling.nl 
vind je tips om vogels te 

lokken en te herkennen. 

‘Wilde u een jongen of een 

meisje?’ vraagt de dokter aan 

een vrouw die net moeder is 

geworden. ‘Een jongen!’ zegt de 

vrouw. ‘Dat is dan erg jammer 

voor u. Het is een

meisje geworden.’ ‘O, dat is niet 

erg. Dat was m’n tweede keus!’

Vluchtelingen gaan naar school WIN!

MOP VAN ROOS

Door Govrien Oldenburger - In 

het tijdelijke noodopvangkamp 

Heumensoord bij Nijmegen 
wonen 520 kinderen. Sommige 

vluchtelingen zitten daar al 
maanden. Maandag mochten 
ze voor het eerst naar school.

Daar komen de eerste 
schoolbussen uit Heumensoord 
aan. De kinderen die erin zitten 
zwaaien en stappen uit. Ze 
worden welkom geheten door 
hun nieuw juffen en meesters én 
veel journalisten. ‘Hallo, welkom! 
Leuk dat jullie er zijn!’ Normaal 
gaan vluchtelingenkinderen 
pas naar school als ze in een 

asielzoekerscentrum wonen. 
Daarvóór zitten ze in de 
noodopvang, net als de kinderen op 
Heumensoord. En dat kan best lang 
duren! Ook die kinderen moeten 
naar school kunnen, vinden ze in 
Nijmegen. 

‘Hoe laat is het?’
De tweeling Rowan en Rehamal 
(12) uit Irak is er blij mee. De 
zusjes wonen al vier maanden op 
Heumensoord en hebben het niet 
zo naar hun zin. ‘We kunnen niet 
goed slapen omdat mensen binnen 
roken en muziek maken’, vertellen 
ze in het Engels. En het brandalarm 

gaat bijna iedere nacht af.’ Ze delen 
een kamer met hun ouders, twee 
broertjes en twee vreemden. ‘Er 
zijn geen deuren’, vertelt Rowan. 
Nu kunnen ze eindelijk Nederlands 
leren en sporten.’ Op hun school 
in Irak mochten alleen de jongens 
sporten. Zijn ze nerveus voor hun 
eerste schooldag? ‘Een beetje wel’, 
knikken ze. Toch spreken ze al een 
aardig woordje Nederlands. ‘Hoe 
gaat het? Hoe laat is het? Alles 
goed? Hoe oud ben je?’  

Op pagina 4 lees je hoe de 
eerste schooldag van Rowan 

en Rehamal begint
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Welke foto is 
jouw favoriet?

WEETJE

TUINVOGELS 
TELLEN

Welke foto gaat 

ervandoor met de titel 

Kindernieuwsfoto 2015? 

Stem en maak kans op een 

mooie smartphone! Je kunt kiezen 

uit zes opvallende foto’s uit het 

afgelopen jaar. Wordt het die met 

een schattige dikdik, een jongen 

gesmokkeld in een koffer, Katy 

Perry op een tijger, de herdenking 

van de aanslagen in Parijs, een 

stoere motorstunt of toch de foto 

waarop een man hoog boven de 

wolken balanceert op een elastiek? 

Stem nu op 
kindernieuwsfoto.nl 

Stem en maak kans op een 

Kindernieuwsfoto 2015? 

Stem en maak kans op een 

> Eindelijk eten voor Syrische stad • 9> Kalf met zes poten • 15> Testteam schaatst

Pagina 16Pagina 16Pagina 16Pagina 16
Racen naar de Racen naar de 
maanmaan

Pagina 12-13
Ruimtereizen in 2016

Dit weekend 
is de nationale 

tuinvogel telling. 
Meedoen? Meedoen? 

Op tuinvogeltelling.nltuinvogeltelling.nl
vind je tips om vogels te vind je tips om vogels te 

lokken en te herkennen. lokken en te herkennen. 

TELLENTELLEN


