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Gisteren ontmoetten
de kinderen een
garnalenvisser.

Snelcursus Vlaanderen
Expat-kinderen zijn Maura (12)
deze week op ‘Vlaams “Ik vind dit kamp
omdat alle
kamp’ in Oostende leuk
kinderen ook in het
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buitenland wonen.
Ik kan de anderen
helpen, omdat ik
al Nederlands
kan. Vooral
de jongens
hebben hulp
nodig.”

b Nationaliteit: Belg
b Woont in: India
b Ouders: Belgische papa (werkt in
import), Belgische mama (douanier)
b Spreekt thuis: Nederlands
b Favoriete Nederlandse
woord: Vol-au-vent. “Want
dat mis ik het meeste in India.”

Mishael (9)

“Jullie hebben zo
veel regeltjes.
Vooral in het verkeer. In Casablanca
stopt niemand
voor een verkeerslicht.
Maar hier
is het misschien wel
veiliger.”

“Er is veel meer te
doen in België dan in
Kameroen. Thuis kan
ik enkel naar school
gaan, hier kan ik
veel meer spelen met mijn
vriendjes.
Belgen zijn
wel veel stiller.”

b Nationaliteit: Marokkaans-Belgisch
b Woont in: Marokko
b Ouders: Marokkaans-Canadese papa (manager), Belgische mama (werkt
op consulaat in Casablanca)
b Spreekt thuis: Frans, Arabisch,
soms Nederlands
b Favoriete Nederlandse
woord:
“Dat moet ik nog leren.” (lacht)

b Nationaliteit: Kameroens-Belgisch
b Woont in: Kameroen, maar
verhuist binnenkort naar Nigeria
b Ouders: Belgische papa
(ambassadeur), Kameroense mama
(zumba-danseres)
b Spreekt thuis: Kameroens, soms
Nederlands
b Favoriete Nederlandse woord:
Papegaai

Margot (14)
“Ik ben hier geboren, maar woon al heel mijn leven in het buitenland. Ik herinner me dus niets
van België. De mensen zijn hier veel
vriendelijker, Chinezen zijn niet zo sociaal. Ik
vind het vooral leuk om eindelijk hoofdmonitor
Steffi eens te ontmoeten. Zij geeft me lessen
Nederlands via het internet.”

W

Margot (l.) krijgt altijd via de
computer lessen Nederlands
van Steffi (r.), nu ontmoeten
ze mekaar in het echt.

b Nationaliteit: Belg
b Woont in: Hongkong,
daarvoor in Singapore
b Ouders: Belgische papa
(werkt voor KBC),
Belgische mama (huisvrouw)

b Spreekt thuis: Frans,
Nederlands, Engels en
Kantonees
b Favoriete Nederlands
woord: Snel. “Want ik
dacht vroeger dat ‘snel’
traag betekende.”
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38 Belgische expat-kinderen
uit bijna 20 landen krijgen
deze week een spoedcursus
Vlaanderen. Door het jaar
wonen ze in het buitenland,
omdat ouders uit ons land
wegtrokken voor het werk of
de liefde. Maar om de band
niet helemaal door te knippen, verblijven ze deze week
in Oostende. “Hun ouders
willen dat hun kinderen
Nederlands leren”, zegt organisator Lieselot Declercq
van D-Teach, een Vlaams
platform voor afstandsonderwijs. “Zo kunnen ze later terugkeren en hier komen werken.” Daarnaast
eten ze ook typisch Vlaamse
gerechten, bezoeken ze steden als Gent en maken ze
zelfs kennis met een traditionele garnalenvisser. “Zodat
ze onze cultuur leren kennen
en meenemen naar huis. Deze kinderen zijn mini-ambassadeurs van ons land.”

Sammy (16)

