Lesbrief ‘Idris een vriend van ver’

Voorbereiding op voorstelling
‘Idris een vriend van ver’ is een verhaal over de tocht van een Syrische
minderjarige vluchteling.
De spelers:
Dit is Fajer.

‘Ik ben die Syrische minderjarige vluchteling. In 2015 ben ik gevlucht uit Syrië. In
Syrië was het toen vanaf 2012 oorlog. Ik heb verschillende aanslagen overleeft en
we hebben uiteindelijk besloten om met mijn hele familie naar Turkije te gaan.
80% van de voorstelling is gebaseerd op mijn verhaal, over mijn vlucht en over
mijn verblijf tot nu toe in Nederland. Hoe denk je dat het zou zijn als je ineens
moet vluchten uit je land?’

Vervolgvragen:
• Waarom zou iemand vluchten?
• Hoe erg moet het zijn in je eigen situatie/stad dat je denkt; nu zou ik echt willen/moeten gaan.
• Wat als je niet meer terug kan?
• Wat als je zonder je familie moet vluchten?
• Hoe zou zo’n reis gaan?
• Wat zou je meenemen?
Extra suggesties:
-

‘Sinan zoekt de klas van Elias’ is een 2-delige documentaire op NPO over een jongen die gevlucht
is. U kunt deze documentaire van tevoren met uw klas bekijken.

Dit is Marliz.
‘Ik speel in de voorstelling Anne, een meisje dat vrijwilligerswerk gaat doen op
Lesbos in een vluchtelingenkamp. Wat heeft een vluchteling volgens jou nodig?

Vervolgvragen:
• Wat zal Anne daar op Lesbos hebben aangetroffen?
• Zou jij vrijwilligerswerk willen doen?
• Is er misschien ook vrijwilligerswerk te doen binnen Nederland? Wat denk je dat je kan doen?

•

Waarom zou je vrijwilligerswerk willen doen?

Dit is Simon.

‘Ik speel meerdere rollen in de voorstelling. Ik speel onder andere de rol van de
vader van Anne, maar ook de rol van de broer. De broer ziet mensen zoals Idris als
gelukzoekers. Wat voor effect heeft het om ze zo te noemen denk jij?

Vervolgvragen:
• Wat weet je over asielzoekers/nieuwkomers?
• Wanneer is iemand een vluchteling en wanneer stop je een vluchteling te zijn. Als Idris een week
in Nederland woont of na een maand / jaar/ 10 jaar
• Waar is jouw mening op gebaseerd?
• Hoe kom je aan jouw mening?

De IND

Asiel is een vorm van bescherming en iedereen heeft het recht om asiel aan te vragen.
De IND is de organisatie die onderzoekt of iemand die bescherming nodig heeft. Wat is jouw beeld
van de IND?
Vervolgvragen:
• Veel mensen hebben een mening over de IND, welke verschillende meningen kunnen dat zijn?
• Hoeveel eerste asielaanvragen krijgen ze eigenlijk per jaar? (2018: 20.000)
• Wat zijn de top 3 aan nationaliteiten die asiel aanvragen? (2018: Syrische, Iraanse en Turkse)
• Hoeveel procent van de asielaanvragen willigen ze in? (2018: 20%)

1. Na de voorstelling
Reflectie

Je bent naar ‘Idris een vriend van ver’ geweest. Waar ging het
verhaal over?
Vervolgvragen:
• Wat heb je gezien?
• Welke personages heb je gezien?
• Wat was er aan het decor te zien?
• Wat vertelt dit jou? Wat roept het op bij je?
• Vond jij de muziek belangrijk voor de voorstelling en waarom of waarom niet?

Jouw mening

Met wie (van de personages) deel jij je mening en waarom?
Vervolgvragen:
•
•
•

Met wie (van de personages) deel jij absoluut niet je mening en waarom?
Maar kan je die persoon misschien wel begrijpen?
Wat vind je van de manier hoe het verhaal van Fajer in de voorstelling is neergezet?
Heb jij nog ideeën hoe dat ook of juist heel anders kan?

Enkele situaties van de vluchteling

Foto 1: Hoe zou het zijn als jij in de
schoenen van Fajer zou staan?

Foto 2 + 3: Wat vind jij van de
omstandigheden voor vluchtelingen
in Lesbos? Moeten we hier iets aan
doen of niet?

Foto 4: Wat vind jij van de opvang in
Nederland? Wat is goed en wat niet?
Vervolgvragen:
• Waar maak jij je zorgen om wat
betreft vluchtelingen?
• Heb jij wel eens te maken met
asielzoekers?
• Ben jij gastvrij?
• Hoe ver gaat die gastvrijheid? Moet
elke Nederlander gastvrijer zijn, moet
de Nederlandse politiek gastvrijer zijn
in hun wetgeving?

Achtergrondinformatie:
In maart 2011 begon de Syrische bevolking te protesteren tegen het strenge bewind van president
Assad. De demonstratie was onderdeel van de zogenaamde Arabische Lente (een reeks opstanden in
de Arabische wereld, ze kwamen in opstand tegen de dictatuur, corruptie, armoede en
werkeloosheid). Het leger trad hard op tegen deze protesten en er vielen duizenden doden. Op 29
juni richtten de tegenstanders het vrije Syrische leger op en zo veroverden ze veel grondgebied. In
2013 werden er chemische wapens gebruikt tegen burgers en vanaf dat moment begonnen andere
landen in te grijpen. Ook verschillende groepen rebellen begonnen tegen elkaar te vechten. De
oorlog is dus steeds ingewikkelder geworden. In januari 2015 werd het dodenaantal op 200.000
doden geschat.
In sommige plekken is het sinds 2018 rustig, maar de oorlog is niet voorbij en de vraag is of deze
conflicten ooit zullen eindigen.
In augustus 2019 kwamen 8103 asielzoekers aan op de Griekse eilanden.
In het kamp Moria verblijven 11000 mensen, terwijl er plek is voor 3000. Zo’n 600 mensen slapen
noodgedwongen buiten op de grond.

Reflectie op de voorstelling

Is er na de voorstelling iets in jouw mening/denkwijze veranderd?
Vervolgvragen:
• Hoe heb je de voorstelling ervaren?
• Wat vond je mooi?
• Vond je ook iets vervelend?
• Waar bleef je over nadenken?
• Heb je erover nagepraat?

