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DE GAZET VAN
DONCK
Nieuws uit niveau 3 - 4 VT S
Klas Elena 

I

Een terrasje doen in Gent na het concert 'WIJ'

OP STAP MET DE KLAS!



Een verdiende rustpauze! 
door Elena 

Beste cursisten 

De dagen worden langer, de zon schijnt meer 
(toch neem je best altijd een paraplu mee!)
en veel mensen niezen door de pollen in de lucht. Hatsjoem! 
Dat betekent maar 1 ding: de zomer is bijna in het land!

Elke week hebben jullie 9 uur Nederlands geoefend. 
We hebben zoveel leuke dingen gedaan! Nieuwe woorden leren,
brieven begrijpen, verhalen lezen, uitstappen doen en teksten
schrijven voor onze eigen krant. Iedereen heeft stappen vooruit
gezet. Ik ben fier op jullie!

Ook dit semester nemen we afscheid van de mensen die nu
helemaal klaar zijn met de cursus.
Een dikke proficiat en veel geluk met alles! Blijf je Nederlands
oefenen waar je maar kan en denk af en toe aan de tips die je
in de klas hebt gekregen. 

Voor de andere cursisten: geniet van de 2 maanden vakantie,
maar vergeet je Nederlands niet. Misschien werk je in de zomer
als vrijwilliger? Of oefen je door elke avond naar jouw favoriete
tv-programma in het Nederlands te kijken? Of zing en dans je
samen met je kinderen op Nederlandstalige zomerliedjes?
Je ziet het, keuze genoeg! 
In september starten wij terug met de module mondeling. 
Dan gaan we véél babbelen en luisteren.
Ik kijk er al naar uit!

Tot dan!

PS: Wil je weten wat ik ga doen deze zomer? Veel fietsen, veel
boeken lezen en vooral...veel in mijn huis werken!



NAAR DE BIB 



LEREN IN DE KLAS 



'WIJ' 
Op 16/5 zijn wij met onze klas naar Gent geweest. 
We zijn met de trein gegaan.
Wij zijn gestopt in Lokeren om van trein te
veranderen.Daar hebben wij op Elena gewacht.
Dan zijn wij samen naar Gent-Dampoort gegaan.
Daarna zijn wij naar het concert gewandeld. 
Dan hebben wij naar Arabische en Nederlandse
muziek geluisterd.

Tijdens het concert heeft een mijnheer uit Irak zijn
verhaal verteld. Maar het verhaal was een beetje
triest. Wij hebben naar zes liedjes geluisterd.
Daarna hebben Afghaanse mensen mooi gedanst. 
Er waren mensen uit Irak en Polen en België 
en Turkije en andere landen.

Na het concert hebben we op een terras een
limonade gedronken.
Het was warm weer. Het was gezellig.
Uiteindelijk zijn we terug met de trein naar
Dendermonde gegaan. Het was een interessant
concert.

Wij raden de uitstap aan want het is leuk. Wij hebben
een idee: wij willen elke maand naar een concert gaan.
Wij willen nog andere steden in België bezoeken!

in De Centrale

 Tekst door alle cursisten



WAT DOET LYNN IN HAAR VRIJE TIJD?
Interview door Kaltum, Amina en Nour. 
Tekst door Nour

Wie is Lynn?

Dromen van Italië
Lynn is lerares in CVO Focus.
Zij studeerde 6 maanden in Italië. 
Zij komt met haar auto naar school.
Zij heeft een klein gezin maar haar familie is groot.

Lynn luistert graag naar muziek of kijkt naar TV. 
Zij kan goed koken maar niet super veel. 
Zij is sociaal en vriendelijk.
Zij houdt veel van reizen en in de zomervakantie
 reist ze met haar vrienden naar Italië.
Zij sport graag.

In de vorige vakantie werkt ze voor haar huis.
Zij werkt te veel. En zij heeft geen vrije tijd. 

We hebben zo goed gepraat, ze is zo schattig.

Lynn is 27 jaar. 
Zij woont in Gent. Zij is niet getrouwd. Zij heeft een hond.

 



RAMADAN 
AMINA VERTELT

Ik vertel over de ramadan.
Ramadan is een maand per jaar, soms 29 of 30 dagen.

Ramadan is stoppen met eten en drinken van zonsopgang tot
zonsondergang.

Ramadan is meer in de Koran lezen.
 

Het is erg leuk om de familie elke dag te ontmoeten tijdens het
eten. Ook eten we speciaal eten zoals soep en gebakjes. 

 
 

Eet niet veel omdat vasten heel gezond 
voor het lichaam is.

TIP !



KOKEN MET NOUR

MAAMOUL-KOEKJES 

Ingrediënten voor 100 koekjes

 

1 kg bloem
 

500 gram ghee

 

250 ml gecondenseerde melk

 

1 kilogram pistache nootjes

Meng de bloem, de ghee en de gecondenseerde melk.

Kneed dit goed.

Laat het daarna 1 uur rusten. Dek de kom af.

Maak cirkels met een speciale bakvorm. Je kan dit online

kopen of in een Arabische winkel.

Leg de pistachenoten in het kuiltje.

Zet het daarna 10 minuten in de oven op 250 graden.

Kijk of de koekjes bruin zijn.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Nu ben je klaar. Eet smakelijk!
E-id Mubarak!

WAT HEB JE NODIG?



Ik werk graag in de tuin. Ik heb
komkommer geplant, tomaten,
kool, sla uien, knoflook,
peterselie, dille, peper,
pompoen, bessen, groene
bonen, radijs, wortels en
speciale witte soorten druiven.
Ik heb rozen geplant, tulpen en
andere bloemen.
Ik heb speciale coeur de boeuf
tomaten en ook komkommers.
Alles is bio.

Ik koop in de zomer geen
groenten in de winkel. 
Ik heb groenten in de tuin. 
Ik werk graag in de tuin. 
Het resultaat is goed. Alleen de
zaden heb ik gekocht in
Bulgarije. Ik heb een serre
gekocht. Ik heb bomen geplant,
appel, kers, perzik. 

Tuinieren met Sevim
In Bulgarije toen ik een
klein kind was, waren mijn
grootouders bezig met de
tuin om groenten te
verbouwen. Ze fokten ook
dieren: koeien, kippen,
geiten, schapen… 
Ze verbouwden vele
hectaren land gezaaid met
luzerne, maïs, tarwe, gerst,
hooi om de dieren  eten te
geven in de zomer en
winter. 

Vanaf een jonge leeftijd heb
ik gezien hoe te werken in
de tuin en met dieren. 



 
Ik werk graag in de tuin dus ik kweek tomatillo's. 

Ik geef jullie een receptje voor een tomatilla op de Bulgaarse manier
.

 

TOMATILLO'S
RECEPT DOOR SEVIM

Zaai eerst de tomatillo zaden in februari in kleine kisten.

 Zet dan in een warme kamer. 

Geef de planten 2 keer per week water.

Wacht tot de stengel zich vormt en er 4 blaadjes komen.

Zaai ze dan in aparte cupjes. 

Plant de plantjes in mei op een open plek.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



tekst door Arezoo
 

Mijn kinderen en ik zijn twee weken op vakantie naar Iran geweest.
We hebben mijn hele familie bezocht.

Om 15u zijn we vertrokken naar de luchthaven van Charleroi. 
 We zijn 3 keer overgestapt. De volgende dag zijn we om 21u aangekomen in

mijn stad Urmia. 
Dan heb ik mijn familie gezien.

 
Eerst hebben wij in mijn stad gewinkeld.

Dan heb ik een test voor mijn rijbewijs gedaan 
en ik heb mijn rijbewijs gehaald.
Nu kan ik in België autorijden. 

 
We zijn naar drie steden in Iran geweest: Teheran, Urmia en Salmas.

Daarna ben ik naar mijn dorp geweest.
Wij zijn naar een groot park geweest.

Het was ramadan en niemand eet en drinkt. 
 Dat was een beetje moeilijk voor mij.

Wij hebben een bekende toren gezien.
 

Mijn familie was heel blij om mij terug te zien. 
Maar ik weet nog niet wanneer ik terug naar Iran ga. Want de situatie in Iran

is moeilijk.

Op vakantie naar mijn land



Op de motor
door Othmane Ik heb een motor sinds ik meerderjarig ben.

Ik vind motors leuk sinds mijn kindertijd.
In Marokko worden motorfietsen gebruikt voor licht
vervoer en ook in drukke steden. Zo kan je sneller op je
bestemming zijn.
Maar motorfietsen zijn soms gevaarlijk. 
Mensen respecteren de wet niet.
Ik heb nu een 125 cc motorscooter. Maar ik zou graag
een vergunning krijgen om te rijden op grotere motoren
zoals BMW 1200 cc.

Ik vind dat iedereen voorzichtig moet rijden op de motor.

Mijn eerste dag op het werk 
door Asmerom Ik ben nu begonnen met een opleiding van O.C.M.W.

Ik ben begonnen op 12 april met drie weken stage. 
De eerste week ben ik gestart in ’T Vork restaurant 
voor de oude mensen in Sint-Gillis Dendermonde. 
Je kan daar ’s middags eten. 
Het eten is daar lekker. De mensen moeten minder
betalen. 

Ik heb acht uur per dag gewerkt. Ik heb Nederlands met
de oude mensen gesproken. 
De ouderen zijn erg blij om te praten en houden van
lachen.
Als ik na drie weken gedaan heb, ga ik mijn gewone werk
doen. Ik ga in de tuin werken. 

Mijn collega Yonas is vriendelijk.
Alle medewerkers zijn vriendelijk en behulpzaam. 
Ik heb op mijn werk de tafels en de vloer gepoetst en
soms borden afgewassen.
Ik ga naar het werk met de fiets en met de auto.
Ik vind dat het werk interessant is.



Tijdens de paasvakantie , toen het mooi weer was 
(de zon heeft geschenen) ging ik naar het park in
Dendermonde op zoek naar natuur. 

 Ik ging op een bank zitten. Ik keek naar eenden in het
water. Dan is er de man die een vis heeft gevangen,
en hij maakt een foto van de vis om op Instagram te
posten. Ik heb een foto gemaakt van de vis. 
Het was mooi weer.

Soms ga ik naar het park, neem ik mijn tas met fruit of
eten mee en een fles water en een picknickkleed om
op te zitten. 
Daarna eet ik fruit en luister ik muziek.

 
 
 
 
 
 

De tips van Merveille voor een

goede wandeling

 

1. Draag goede schoenen.

2. Neem een picknickkleed mee.

3. Neem snoepjes of een broodje

mee.

4. Neem jouw telefoon en oortjes

mee om muziek te luisteren.

5. Neem een fles water mee.

6. Neem een regenjas mee of een

trui als het koud is.

 
 

WANDELEN DOOR DENDERMONDE
door Merveille



Kaltum zoekt:
een nieuwe woning 

Ik heb een appartement gezocht via internet om te huren. 
Want ik moet mijn appartement verlaten door omstandigheden. 
Tot nu heb ik geen appartement gevonden maar wel ben ik op bezoek geweest bij
verschillende appartementen.

Ik heb nog steeds geen. Er zijn mensen die na een bezoek antwoorden dat het
appartement al verhuurd is, dus vond ik het niet gemakkelijk. 
Omdat er veel mensen hetzelfde probleem hebben.

Maar ik ga niet snel opgeven en blijven zoeken.
En als de kans er komt, word ik blij. Daarna ga ik verhuizen en alles is dan goed.

Turkije en België
door Ali
Turkije is groter dan België qua bevolking en
oppervlakte.
In België is elk seizoen regenseizoen!
De zee in Turkije is warm. De kust is lang. De
zee in België is koud. 

Er zijn veel historische plaatsen in Turkije zoals
Efes,Izmir, Göbeklitepe en de Nemrut Berg. Er
zijn veel hoge vulkanische bergen. België is
vlak. 

De Turkse keuken is erg rijk en lekker. De
Belgische keuken niet zo.

Maar eigenlijk vind ik beide landen erg mooi.



De zomerplannen
van Yolande 

Ik hou van de zomer  omdat alles mooi is, de
kleuren zijn mooi en er is zon.
Ik kan barbecuen op het terras.
Ook kan ik naar de zee gaan en ik kan
uitgaan met vrienden.
In het park kan ik sporten.
Ik ga korte zomertripjes maken en van het
goede weer genieten.

Wat wil ik deze zomer doen?
Met mijn kinderen in restaurants gaan eten,
winkelen, door de stad slenteren  
onder de prachtige zon. Ik kan fietsen en
vele andere activiteiten doen.

Leven in mijn land en in België
door Hossein

Ik ben in 2018 naar België gekomen.
In het begin was Nederlands praten moeilijk voor mij.

Ik mis mijn familie elke dag.
Leven in België is moeilijker dan in mijn land omdat er in
België veel administratie is. 
Er zijn veel papieren.
In België moet je voor een beter leven hard werken.

In België zijn de mensen soms niet vriendelijk.
Mijn buren zeggen niet ‘hallo’. Hun kinderen spelen nooit
met mijn kinderen. 
 Ik mis de feestdagen van mijn land, ik mis de
trouwfeesten en picknicken met mijn vrienden en familie.
In België is het weer beter dan in mijn land. Want in de
zomer is het heel warm in Iran en in de winter is het heel
koud. Het regent bijna nooit. Er is veel stof.
In het zuiden van België is de natuur heel mooi. 
Soms ga ik daar met mijn gezin wandelen.


