
Waarmee associeer je het woord ‘vluchteling’?       

Is er een verschil tussen vluchtelingen van dertig jaar geleden en nu?  

Gedwongen vluchten en vluchten op basis van vrije keuze? Hoe anders is dat?  

De leeftijd waarop je vlucht: als volwassene, als minderjarige (al dan niet met je gezin): denk je dat er 
specifieke kwetsbaarheden zijn?  

Blijvend in contact met ‘ginder’, het land van oorsprong: via beelden (TV, Smartphone). Wat is 
volgens jullie de impact van de nieuwe technologie (facetime, whatsapp…)? 

Waarom maakt iemand in de film er een punt van om de term vluchteling te vervangen door mens 
(human being)? Hoe zou jij hen noemen? Wat is het effect van de naamgeving/labeling op iemand?  

Wat kan het gastland doen opdat vluchtelingen zich welkom en gesteund voelen? 
Wat kunnen wij als burgers doen opdat vluchtelingen zich welkom en gesteund voelen? 
 
Wat zou je missen moest je morgen vertrekken? 
Wat is een voorwerp dat jou dierbaar is en echt bij jou past(zoals de sjaal van de mama)? 
 
Moest je een zoon(tje) hebben binnen 30j, wat zou jij aan je zoon van 30 jaar vertellen over België nu? 
Of wat is belangrijk voor jou nu?  

Hoe denk jij dat jongeren naar vluchtelingen kijken anno 2019/2020? Kijken volwassenen hier anders 
naar? 

Denk je nu anders over vluchtelingen, na het zien van de film?  Wat neem je mee/ga je onthouden ? 

Wat vind je van de uitspraak: "vluchtelingen" bestaan niet/of het woord zou niet mogen bestaan. 
Aan wat denk je als je "vluchteling" hoort?  
Heb je al van het woord "nieuwkomer" gehoord? Wat vind je hiervan? 
Wat zou jij een gepast woord of beschrijving vinden voor vluchtelingen/nieuwkomers …? 
 
Migratiepijn: wat is dat volgens jullie?  
Hoe kan men omgaan met migratiepijn?  
 
Wist je dat vluchtelingen zulke zorgen hadden (nachtmerries, gemis, zich leeg voelen omdat ze niet 
kunnen werken, etc.)? 

Welke persoon raakte je en waarom? Wat begreep jij van de mensen die zeiden dat ze 
getraumatiseerd zijn? 

Wat denk jij dat troostend zou kunnen zijn wanneer iemand zijn of haar land, familie, ... mist? 

Wat wens je één van de personen toe uit de film? 

Wat wens jij vluchtelingen toe in België? 


