
   

4EVER 
(Reber Dosky, 2015) 

Leeftijd: 9-12 jaar 
Niveau: bovenbouw basisonderwijs 

 

Samengevat 
Vera wil dolgraag haar hartsvriendin weer zien. Arbesa kreeg hier geen 

verblijfsvergunning en woont nu weer in Kosovo. Vera heeft een nieuw leven 
opgebouwd met nieuwe vriendinnen, toch wil ze heel graag haar oude vriendin 

naar Nederland halen. Vera zet een actie op gang en zoekt zelfs hulp in de 
Tweede Kamer. 

 

Vakgebied  
 Samenleving 

 

Kernbegrippen 
Cultuur – vriendschap – asielbeleid  

 

Kerndoelen 
 Kennis van asielbeleid 

 Omgaan met veranderingen 
 Kennis van vriendschappen 
 Reflectie op eigen vriendschappen

Antwoorden  
Kijkvragen 
1. Kosovo 
2. B 

3. C 
4. Meerdere antwoorden mogelijk, zoals: Skype, computer, bellen, telefoon 

FaceTime. 

5. Omdat ze het niet leuk vindt in Kosovo 
6. Om brieven voor de staatssecretaris te geven waarin staat dat Arbesa terug 

moet komen 
7. A. 
 

Verdiepingsvragen 
1 t/m 6 Eigen antwoord 

 
 
 

 
 

 



   
 

Kijkvragen  
1. Naar welk land is Arbesa verhuisd?  

………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Waarom is Arbesa verhuisd? 

A. Haar ouders vonden het niet leuk in Nederland 
B. Ze mocht niet in Nederland blijven en is uitgezet 

C. Omdat ze heimwee had  
 
3. Waarom lakt Arbesa haar nagels niet zo vaak meer? 

A. Ze vindt het niet mooi meer 
B. Ze verkopen geen nagellak in de winkels waar ze nu woont 

C. Het mag niet van haar school 
 
4. Hoe hebben Vera en Arbesa contact? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Waarom loopt Arbesa weg van huis? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Waarom gaat Vera naar de Tweede Kamer? 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
7. Wat doet Vera wanneer ze hoort dat Arbesa niet naar Nederland mag 
terugkomen? 

A. Ze gaat met haar moeder naar Arbesa toe op vakantie 
B. Ze gaat bowlen 

C. Ze gaat nieuwe vriendinnen zoeken 
 

Verdiepingsvragen  
1. Wat denk jij dat vriendschap is? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Wat zou jij ervan vinden als je naar een ander land moet verhuizen? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Wat zou jij ervan vinden als je beste vriend of vriendin naar een ander land 
moet verhuizen? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Wat denk je dat het moeilijkst is wanneer je naar een ander land verhuist? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. Hoe zou jij proberen je beste vriend of vriendin terug te halen naar 
Nederland? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Waarom mogen niet alle kinderen in Nederland wonen denk je? En wat vind je 
daarvan? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 


