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Na deze les:
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Om-de-beurt

Hoe denken jullie over daklozen? Werk samen met een klasgenootje.
Jullie leerkracht stelt een vraag. Schrijf om de beurt een antwoord op.
Kunnen jullie meerdere antwoorden bedenken?

Vraag 1

Vraag 2

• weet je hoe het leven op straat
eruit kan zien.
• kun je benoemen wat gevolgen
zijn als je dakloos bent.
• kun je jouw mening geven over de
vraag of we dakloze kinderen
zouden moeten filmen of juist
niet.

Vraag 3

1

2

Lezen

Lees samen met een klasgenootje het artikel hieronder.

Leven op straat in Colombia
Als de bewaker even niet oplet, springen Andres (10) en Yesid (12) over het poortje naar het busstation.
Snel stappen ze zonder kaartje in de bus. Als de deuren dicht zijn, gaan ze rappen. De mensen lijken niet te
luisteren. Ze kijken naar buiten of staren op hun telefoon. Toch krijgen de broers applaus en wat geld. Bij
de volgende halte springen ze weer uit de bus.

Gevaarlijk
Andres en Yesid wonen op straat in de wijk Santa Fe. Het
is een heel gevaarlijke buurt met dieven en mensen die
verslaafd zijn aan drugs. Als je hier niet woont, kun je
maar beter maken dat je wegkomt. Voor de broers is
deze wijk hun 'thuis'. Hun vader zit in de gevangenis en
hun moeder werkt 's nachts. Daarom slapen Yesid en
Andres meestal onder de bankjes.

Speeltuin
"Yesid, kom je?" Andres zit op de wip en wil dat zijn broer meedoet. Yesid vindt zichzelf daar te oud voor,
maar hij gaat toch even zitten. Hij komt zo hard neer dat Andres een stukje in de
lucht vliegt. Ze lachen allebei. Andres vindt de speeltuin het leukste stukje van de buurt, ook al zijn de
schommels allemaal stuk. Onder het klimrek slapen vaak enge mannen.

Oefenen
"Soms ben ik bang. Er zijn hier op straat vaak
vechtpartijen," zegt Yesid. Dan oefenen de broers hun teksten
nog een keer. "We kijken naar de toekomst. We huilen om
kinderen met honger, om de kinders op straat." Hoe beter hun
liedjes klinken, hoe meer geld ze ophalen.

Wie

Wat?

Waar?

Waarom?

Sommige straatkinderen
werken overdag op
straat. 's Avonds gaan ze
naar huis en hun
familie. Een aantal gaat
tussendoor ook naar
school. Anderen leven
en slapen altijd buiten.

Wereldwijd
leven zo'n 100
tot 140 miljoen
kinderen op
straat. Niemand
weet precies
hoeveel.

In elk land leven
kinderen op straat, ook
in Nederland. Deze
zwerfjongeren wonen
vaak wel nog in een
opvanghuis of logeren
bij vrienden of familie.
Maar ze hebben geen
echt thuis.

Straatkinderen zijn bijna
allemaal gevlucht voor
problemen thuis:
armoede, ruzie of
geweld. Anderen
kwamen op straat
terecht na
natuurrampen zoals
aardbevingen en
overstromingen.
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Bespreken
Wat zijn overeenkomsten en verschillen tussen jullie leven en het leven van Andres en Yesid?
Schrijf het hieronder op.

overeenkomsten

b

verschillen

Wat zouden jullie tegen Andres en Yesid willen zeggen? Schrijf het hieronder op.

Bekijk het filmpje van
Andres en Yesid op
samsam.net/straatkinderen
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Filmpje

-colombia/

Bekijk samen het filmpje op samsam.net/mogen-we-dit-maken
In dit filmpje zie je hoe het filmpje over Andres en Yesid tot stand is gekomen. Wat vinden jullie? Zou de redactie
van Samsam dit soort filmpjes moeten maken? Of juist niet?
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Afsluiting

Kijk nog eens naar het filmpje bij opdracht 1. Wat vind jij belangrijker? Iemand helpen of je eigen veiligheid? Is jouw mening over
daklozen veranderd? Bespreek het met je klasgenoten.
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