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Les aardrijkskunde, Mysterie 

De weg naar Fort-Europa 

 

 
Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zijn vorig jaar ruim 200.000 
migranten de Middellandse Zee overgestoken, waarvan 3500 mensen de overtocht 
niet hebben overleefd. Voor de Libische kust kapseisde afgelopen augustus een boot 
met 600 vluchtelingen waarvan 200 mensen verdronken. Op 3 september jl. 
reageerde de wereld geschokt op de iconische foto van het verdronken Syrische 
jongetje Aylan Kurdi. De Griekse en Italiaanse eilanden kunnen op dit moment de 
opvang niet meer aan. In Hongarije waar de vluchtelingen op doorreis zijn naar 
Duitsland spelen zich op stations, wegen en pleinen menselijke drama’s af. De 
Griekse en Italiaanse eilanden kunnen op dit moment de opvang niet meer aan. In de 
haven van Calais waar de veerboten en tunnel richting Engeland gaan, is een 
tentenkamp van ruim duizend migranten ontstaan. Politiek geograaf Henk van 
Houtum waarschuwt dat strengere controles en hogere hekken zoals bijvoorbeeld in 
Hongarije de mensen niet tegen zullen houden, maar de migratie meer illegaliseert. 
De mensen kiezen voor nog gevaarlijker routes waardoor mensensmokkelaars nog 
meer zullen verdienen. Hoe gaan we dit menselijke drama in de komende maanden 
en jaren oplossen? 

Doel: 
Het doel van deze werkvorm is oorzaken en gevolgen van de migratiestromen naar 
Fort-Europa te leren kennen. Jullie moeten informatie ordenen, samenwerken, 
overleggen, consensus bereiken, de atlas gebruiken, op internet informatie zoeken 
en tijdens de presentatie de hoofdvraag beantwoorden: 
 
In welk land heeft Basim asiel aangevraagd, waarom juist daar en hoe is hij 
daar gekomen? 
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Bij de presentatie moeten jullie het het volgende aan bod laten komen: 
- het gebruik van de begrippen pull- en pushfactoren; 
- het interactietheorie model van Ullman (complementariteit, tussenliggende 
mogelijkheid en transporteerbaarheid). 
 
 
Start 
We kijken eerst samen naar de volgende fragmenten: 
http://nos.nl/video/698701-honderden-bootvluchtelingen-verdronken.html of 
http://nos.nl/op3/video/2051452-gevechten-onder-migranten-kos.html of 
http://nos.nl/video/2055329-hongarije-sluit-treinstation-boedapest.html 
 
Bekijk foto van het verdronken Syrische jongetje Aylan Kurdi en de beelden van het 
tentenkamp bij Calais. 
 
- Lees alle strookjes aandachtig door en bekijk de andere informatie; 
   het antwoord op de vraag moet een duidelijke uitleg zijn, waarbij  zoveel mogelijk  
   stukjes tekst en informatie moeten worden gebruikt; 
- Er zijn meer oplossingen mogelijk! 
- Als jullie de kaartjes gesorteerd hebben, moeten jullie er een soort poster van  
  maken. ( Denk maar aan de opdracht He Amigo) 
- Jullie doen dit door de kaartjes in de goede volgorde op te plakken en het met  
  bijschriften, kaarten, materiaal van internet etc. het geheel te verfraaien. 
- Extra informatie of iets creatiefs toevoegen verhoogt de beoordeling! 
 
 

 
Vluchtelingen kamp in Calais  

 
 

http://nos.nl/video/698701-honderden-bootvluchtelingen-verdronken.html
http://nos.nl/op3/video/2051452-gevechten-onder-migranten-kos.html
http://nos.nl/video/2055329-hongarije-sluit-treinstation-boedapest.html
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BIJLAGE I: kaartjes mysterie ( deze kaartjes moeten jullie los knippen) 
 
 

De regering van Macedonië laat 
illegale migranten uit Griekenland 
rustig doorreizen op weg naar een 
rijk Europees land. 

Vanwege de ligging, pal voor de 
Turkse kust, is Kos voor 
vluchtelingen een aantrekkelijke 
springplank naar de Schengen-
zone. 

 
Basim heeft het voorbeeld van 
Agoub gevolgd en de adviezen 
van Clante ter harte genomen.   
 

 
Het aantal vluchtelingen dat voor 
de Griekse route kiest is in 2015 
met 400% gestegen. 

De vluchtelingenstroom naar 
Griekenland gaat eerst via de 
landroute waarna eventueel 
gekozen wordt voor een zeeroute 
 

 
Duitsland en Zweden zijn voor 
vluchtelingen, zoals Basim, al 
jaren de populairste 
eindbestemmingen. 

De zeeroute loop via Izmir naar 
Lesbos, Chios en Samos of via 
Bodrum naar Kos. 

De oversteek met een rubberen 
boot duurt ongeveer drie uur en 
de vluchtelingen moeten ongeveer 
1100 euro per persoon aan de 
mensensmokkelaar betalen. 

Griekse vrijwilligers en toeristen uit 
Nederland, Engeland, Frankrijk en 
Duitsland delen eten, kleding en 
speelgoed aan de vluchtelingen 
uit. 

In Macedonië mogen geen 
kaartjes voor de bus en de trein 
aan vluchtelingen worden 
verkocht. Basim koopt een 
mountainbike van een 
fietshandelaar voor 200 euro.  

In Aleppo werd Basim en zijn 
familie niet meer beschermd. 
President Bashar al-Assad 
beheerst nog maar een klein deel 
van Aleppo. 

Op het moment dat Basim in de 
boot stapt en wordt overgezet 
naar Kos, betaalt hij de 
smokkelaar door een simpel 
telefoontje met zijn cijfercode naar 
de “office”.  

In de opvang van Bendixen 
moeten de asielzoeker eerst de 
taal leren spreken. De inwoners 
van de stad kunnen hier hun haar 
door een Syrische kapper laten 
knippen of hun kleren laten 
herstellen door een Afghaanse 
kleermaker. 

Vluchtelingen zoals Basim 
ontmoeten elkaar in de Arabische 
wijken van Istanbul. Hier zitten 
mensensmokkelaars die hun 
woord nakomen en miljoenen per 
jaar verdienen. 
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Na twee dagen gaan de deuren 
van de vrachtwagen open. De 
chauffeur maakt met zijn handen 
duidelijk dat Basim weg moet 
rennen. 
 

Basim studeerde in Aleppo maar 
door de oorlog veranderde alles. 
De winkel van zijn ouders werd 
gesloten en drie van de twee 
huizen kapot geschoten. 

Basim geeft zijn geld aan een 
betrouwbare telecomwinkel in 
Istanbul, een office heet dat. In ruil 
voor zijn geld ontvangt Basim een 
cijfercode. 

In Nederland probeert het COA de 
groei vluchtelingen vooral onder te 
brengen in leegstaande scholen, 
kazernes en gevangenissen. 

De twintigjarige Basim is van plan 
om in Stockholm of Uppsala 
vliegtuigtechnologie te gaan 
studeren. Hij heeft een passie 
voor vliegtuigen. 

De ouders van Basim hebben hun 
laatste spaargeld aan hun oudste 
zoon gegeven. Als Basim in 
Zweden mag blijven, kan hij zijn 
ouders en twee zusjes over laten 
komen.  

Hij fietst tot de Servische grens. 
De fietshandelaar haalt  de 
achtergebleven fietsen weer op en 
verkoopt ze weer. Voor Basim is 
Servië de volgende tussenstop om 
zijn droom te realiseren. 

Kos is een eiland van 8 bij 40 km 
en krijgt er iedere dag 600 
vluchtelingen bij. Een op de 10 
eilandbewoners is nu een 
vluchteling. 

Veel vluchtelingen komen Fort-
Europa binnen  per vliegtuig, per 
boot, te voet, met de auto, op de 
fiets, per vrachtwagen, onder de 
motorkap en per trein. 

Als er in de haven van Calais een 
file ontstaat proberen 
vluchtelingen in vrachtwagens te 
klimmen. 
 

Wanneer de oorlog voorbij is wil 
Basim zeker terug naar zijn 
vaderland. “IS, het Vrije Syrische 
Leger en de troepen van Assad 
hebben mijn land kapot gemaakt.” 

Basim ontmoet in de rubberboot 
Al-Kahlil, een student 
elektrotechniek die gevlucht is 
voor de aanhangers van de 
Islamitische Staat  

Op weg naar Belgrado komt 
Basim een Zweedse 
vrachtwagenchauffeur tegen die 
hem voor 300 euro mee wil 
nemen. 

Clante Bendixen van Refugees 
Welcome ziet Basim lopen en 
neemt hem mee naar het 
Trampoline huis. Hier krijgt hij een 
maaltijd en bed aangeboden 

 
Basim staat op een groot 
parkeerterrein en op een bord ziet 
hij “Kopenhagen” staan.  
 

 
Asielaanvragen kunnen niet 
worden gedaan op de Griekse 
eilanden maar alleen in Athene. 
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Agoub uit Damascus  en Isam uit 
Khartoem hebben via Refugees 
Welcome hier asiel aangevraagd 
 

 
Vooral Syriërs en Afghanen 
wagen de oversteek vanuit Turkije 
met rubberen bootjes of kleine 
houten scheepjes. 

 
Italië, Frankrijk en Groot-Brittannië 
zijn populaire eindbestemmingen. 
 

Veel vluchtelingen blijven hier 
steken op weg naar Zweden, dat 
bekend staat om zijn ruimhartige 
asielbeleid 
 

 
Basim behoort tot de Tsjerkessen, 
een Kaukasisch volk, dat nu in 
Syrië niet meer veilig is en door 
niemand wordt beschermd. 

 
Via de landroute kiezen veel 
vluchtelingen voor Edirne om daar 
hét Europese land te bereiken. 
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BIJLAGE II: Kaart 
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