
Geachte ouders/verzorgers,

Kent u Nikola, Pariya en Abdul? Zij krijgen op onze school binnenkort een gezicht. Nikola, Pariya, 
Abdul – en nog vele anderen – zijn vijftien jaar geleden vanuit hun onveilige thuislanden naar  
Nederland gevlucht. Vaak samen met hun ouders en broertjes en zusjes. 

Het is nu vijftien jaar later. Hoe is het nu met ze? Hoe hebben ze de trauma’s van het verleden  
verwerkt? Welke hindernissen hebben ze allemaal moeten overwinnen en met hulp van wie?  
Welke kansen hebben ze kunnen pakken en hoe ziet hun toekomst er nu uit? 

Dát laten we uw kind graag zien met de lessen: ’26.000 gezichten in de klas – jonge asielzoekers  
in beeld’. Zien? Ja! Want tijdens deze burgerschapslessen kijken we met elkaar naar filmpjes  
van vijftien jaar geleden, toen deze jonge asielzoekers en hun gezinnen nog in voortdurende  
angst leefden en vaak van de ene naar de andere plek moesten verhuizen, én naar filmpjes hoe 
het nu met hen is. Het zijn nu immers jongvolwassenen. 

Waarom vinden we deze lessen belangrijk? We leven in Nederland in een diverse, democratische 
samenleving waarin de gelijkheid tussen burgers én de rechten van minderheden door onze 
grondwet worden gegarandeerd. Dat is een geweldige basis voor een leven in vrijheid.  
De vraag is: hoe gaan we hiermee om? Wij willen onze leerlingen graag leren om verantwoorde 
keuzes te maken. Niet alleen op basis van wat ze zelf vinden, maar ook wat goed burgerschap  
van hen vraagt als bijdrage aan onze samenleving.

Een van de vraagstukken is hoe we omgaan met minderheden. Bijvoorbeeld met jonge asielzoekers.  
Hoe beter we hun verhalen en achtergronden kennen, hoe beter we kunnen zorgen dat ook zij 
een volwaardige rol krijgen in onze samenleving. In deze lessenserie gaat het voor ons om kennis, 
begrip en inlevingsvermogen over en voor hun levens. 

Vraag uw kind er thuis eens naar. Het levert vast boeiende gesprekken op.

Meer weten? Kijk op: www.26.000gezichten.com 

Met een hartelijke groet,
namens het team,

26.000 gezichten in de klas
jonge asielzoekers in beeld


