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Activiteit 3: Karakterset 1 
 

------------------------------------------------------- ✂︎----------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------- ✂︎----------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------- ✂︎----------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

#2 

Salma woont alleen en houdt van rust om haar 

heen. Ze vindt het dan ook altijd ongezellig om 

naast buren met een ander geloof te wonen. Ze 

gaat een paar keer per maand naar de moskee. 

Moslim zijn is meestal belangrijk in haar leven en 

ze vindt het goed om soms zelf na te denken over 

wat er in de Koran staat en dat je soms moet doen 

wat de Koran zegt dat je moet doen. 

 

#1 

Amir woont samen met zijn vrouw en heeft twee 

kinderen. Amir gaat zelf elke dag naar de moskee en 

vindt dat je meestal zelf moet nadenken over wat 

er in de Koran staat. Amir vindt het meestal 

ongezellig om naast joodse buren te wonen. Soms 

voelt moslim zijn voor Amir als belangrijk, maar 

soms ook niet. 
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-------------------------------------------------------- ✂︎----------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------- ✂︎----------------------------------------------------------------------- 
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#4 

Serra woont samen met haar familie in een 

appartement. Ze vindt het meestal gezellig om 

naast buren met een ander geloof te leven. Ze 

gaat met haar kleinkinderen een paar keer per 

maand naar de moskee. Ze vindt het belangrijk 

om soms zelfs na te denken over wat er in de 

Koran staat maar ook dat je soms moet doen wat 

de Koran zegt dat je moet doen. Dit leert ze ook 

haar kleinkinderen. Moslim zijn is meestal 

onbelangrijk in haar leven.    

 

#3 

Youssef leidt een sociaal leven en vindt het fijn 

om mensen om zich heen te hebben. Zo vindt 

hij het meestal gezellig om met zijn christelijke 

buren te praten. Moslim zijn is meestal 

onbelangrijk in zijn leven en hij gaat een paar 

keer per maand naar de moskee. Hij vindt dat je 

meestal moet doen wat er in de Koran staat. 
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