
 

Dit is een dagblad gemaakt door de kinderen uit groep 5 van basisschool de Vlashof. We houden 
momenteel een inzamelingsactie voor de vluchtelingen in Oekraïne. In dit dagblad leggen we graag uit 
waarom we dit doen.  

 
 

De oorlog begon met Rusland en Oekraïne. Poetin wou dat 
Oekraïne bij Rusland aan sloot. Oekraïne hoorde heel lang geleden 
wel bij Rusland. En toen begon Rusland een oorlog met Oekraïne. 
Toen begon Rusland bommen te gooien tot dat hen aansloot. Veel 
mensen van Oekraïne vluchten naar Polen. Sommige mensen gaan 
naar andere landen.  
In deze landen hebben ze hulp voor de vluchtelingen uit Oekraïne. 

 
 

Poetin is de president van Rusland. Zijn voornaam is Vladimir. Hij is geboren op 7 oktober 1952. Hij 
heeft sinds 1999 al de meeste macht in de politiek van Rusland. Mensen uit andere landen vinden zijn 
ideeën gek en verkeerd, maar er zijn veel mensen in Rusland die wel achter zijn ideeën staan. 
Poetin denkt anders over veel dingen dan andere landen in Europa. Hij zorgt er nu voor dat veel 
mensen bang zijn. Hij maakt het land kapot.  
 

 

Wij vinden deze oorlog niet eerlijk. Oekraïne heeft niks gedaan. Het is niet eerlijk dat Rusland opeens 
oorlog heeft gevoerd. En hun land kapot is voor niks.  
Wij vinden dat Poetin dom is omdat hij een stukje grond wil en dan vernield hij die grond.  

Ook vinden we het niet eerlijk dat er verschillen zijn tussen bruine 
en witte mensen. We hebben op het nieuws gezien dat er geen 
bruine vluchtelingen in de trein mogen. Racistisch he!  
En we vinden het ook niet eerlijk dat alle vluchtelingen nu hebben 
ze geen geld, geen kleren en geen huis hebben. Alleen vieze 
kleren…. 

 
 
 
 



Wij zijn Sidra, Omar en Mariam. Wij hadden oorlog in Syrië. Wij zaten in hutjes. Sommigen zaten in de 
vuilnisbak. Als er bommen komen dan gaan we naar de douche om te verstoppen en de lampen gaan 
uit. En na 3 maanden was er en auto kapot. We hadden geen banken en we moesten ook op de grond 
slapen. En daar hadden we alleen maar brood. Elk week krijgen we maar een zak brood. En sommige 
hadden geen brood om dat ze geen geld hebben. We hadden geen school om te leren. We hadden 
geen deuren. Het hele land was kapot. We hadden geen telefoon om mee te spelen. We hadden geen 
boeken om te lezen. In Syrië hadden we geen meer huizen om te slapen. We hadden geen tv. We 
hadden wc om te poepen en plassen.  
Toen ik naar Nederland wilde gaan moesten we in 5 bussen gaan en 1 vliegtuig. We moesten met de 
auto over de brug en we moesten geen geluid maken. Dan pakken ze ons. Dat gebeurde 5 keer. De 
zesde keer kwam ik naar Nederland.  
 

 

Het is zielig voor de mensen in Oekraïne. Ze moeten vluchten naar andere landen en dat vinden wij 
zielig. En ze worden door Russische soldaten in groepen naar Rustland gestuurd. En voor de kinderen 
in Oekraïne zamelen we ook geld in. Ze hebben bijna geen kleren en geen geld en geen 
Medicijnen en dat vinden wij zielig. Als er hier oorlog komt dan vinden wij het ook fijn als mensen ons 
helpen. We vinden dat iedereen een steentje bij kan dragen.  
 

 
Wat wij in ons groep doen is:  

1. Flessen inzamelen om statiegeld te krijgen. We kunnen aan onze buren 
en/of familie vragen of hun een paar flessen aan ons kunnen geven. 

2. Heitje voor karwijtje. Vraag je je af wat dat betekent nou luister naar mijn 
uitleg. Je vraagt aan je familie of je buren of je de was kunt doen, of je het 
huis kunt vegen, enzovoort je kan ook aan je meester/juffrouw vragen of je 
de klas kunt schoon maken. Daarna vraag je er wat geld voor. 

3. Aan je ouders/verzorgers vragen of je van je spaarpot geld mag pakken en 
dan naar de spaarpot leggen die in ons klas staat. 

Maar wat je ook kan doen is: sieraden maken, kleine gebakjes verkopen of kralen maken.  Maar heb je 
dit niet of heb je de spullen niet? Dan kan je je oude spullen verkopen aan je kennis of/en buurman 
buurvrouw kan ook of familie.  
 

 

We vertellen het nog keer, want we vinden het heel belangrijk. Oekraïne is in gevaar. Het is belangrijk 
dat Nederland Oekraïne helpt. Om dat te doen kun je een actie uitvoeren die wij hieronder hebben 
opgeschreven.  

De acties zijn:  
- Pak iets uit je spaarpot en breng het naar basisschool De Vlashof groep 5  
- Breng lege flessen naar basisschool De Vlashof groep 5  
- Doe een heitje voor een karweitje en breng het geld naar basisschool 
De Vlashof  
 
In de school hangen allerlei posters waar je dit nog een keer kan lezen.  


