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POPULAIRSTE STAD
Amsterdam is de populairste stad 
van Nederland. Dat blijkt uit een 
groot onderzoek. Rotterdam en 
Utrecht staan op plek twee en drie.

Wie slaapt er eerder: 

een konijn of een 

krokodil?

Antwoord: Een konijn, 

want die hoeft maar 

twee tanden te poetsen.

David en Daniël mogen blijven 
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David en Daniël mogen blijven 
Door Govrien Oldenburger - ‘Eén, twee, drie vier: David en Daniël blijven hier!’ Dat riepen 

tweeduizend mensen vorig jaar, op een plein in Baarn. Ze waren boos omdat de broertjes 

David (12) en Daniël (11) naar Rusland moesten verhuizen. Maar vorige week kregen de 

broers ineens goed nieuws! 

‘Onze advocaat kreeg een brief’, vertelt Daniël 
(links op de foto). ‘Daarin stond dat we toch 
mogen blijven!’ Dat hadden ze niet verwacht. 
Vorig jaar kregen ze juist te horen dat ze naar 
Rusland moesten. De moeder van David en Daniël 
is Russisch en hun vader komt uit Georgië. Ze 
kwamen lang geleden naar Nederland en David en 
Daniël werden hier geboren. Hun ouders kregen 
alleen geen offi ciële asielpapieren. En omdat 
ze niet gevlucht zijn voor een oorlog, wilde de 
regering geen uitzondering maken voor het gezin. 

Groot feest 
Daar waren hun klasgenoten en veel andere 
inwoners van Baarn het niet mee eens. Er werd 
gedemonstreerd en er werden wel twaalfduizend 
handtekeningen ingezameld. Over die protesten 
kon je toen lezen in Kidsweek. Voor de broers was 
het een spannend jaar. ‘Ik kon bijna niet slapen’, 
vertelt David. ‘Ik dacht dat de politie elk moment 
voor de deur kon staan.’ Gelukkig kwam er geen 
politie, maar een brief met goed nieuws. ‘We 
waren hartstikke blij’, vertelt hij. Vrijdag kwam de 
burgemeester naar hun school om daar het goede 
nieuws te vertellen. ‘Iedereen was heel blij’, zegt 
Daniël. Er werd geklapt en ijs gegeten. ‘Ik denk 
dat we binnenkort een heel groot feest geven 
waar iedereen mag komen’, zegt David.  
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Jules rockt op Pinkpop
‘Kun je drie akkoorden spelen?’ Dat vroeg de zanger 

van de band Green Day tijdens het muziekfestival 

Pinkpop aan Jules (11), die op iemands schouders 

boven het publiek uitstak. ‘Kom dan maar hier.’ 

En zo stond Jules ineens gitaar te spelen op het 

podium met zijn favoriete band! 

Op Kidsweek.nl/jules lees je hoe dit 
afl iep. 
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