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Activiteit 3: Karakterset 2 
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#5 

Zeynep speelt vaak op straat met de katten van 

de buren en ze vindt het dan ook altijd gezellig 

om naast deze buren met een ander geloof te 

wonen. Ze gaat een paar keer per jaar naar de 

moskee en moslim zijn is meestal belangrijk in 

haar leven. Samen met haar moeder leest 

Zeynep elke dag de Koran, ze vindt dat je meestal 

moet doen wat er in de Koran staat. 

 

 

#6 

Bilal woont in een dorp met zijn familie in de buurt. 

Bilal vindt het niet leuk om met anderen te kletsen, 

zo ook met zijn buren die een ander geloof hebben. 

Hij vindt het dan ook altijd ongezellig om naast ze 

te wonen. Bilal is islamitisch opgevoed door zijn 

ouders en vindt het moslim zijn meestal belangrijk 

in zijn dagelijks leven. Bilal gaat elke dag naar de 

moskee omdat zijn familie dit graag wil en vindt dat 

je altijd zelf moet nadenken over wat er in de Koran 

staat. 
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#7 

Maja houdt van samenkomen met mensen, zo 

vindt ze het ook altijd gezellig om naast haar 

buren die in een andere God geloven te wonen. 

Ze gaat nooit naar de moskee omdat ze zo druk 

is. Moslima zijn is meestal belangrijk in haar 

leven en ze vindt dat je altijd moet doen wat er 

in de Koran staat. 

 

#8 

Yassin woont met zijn gezin aan de kust. Hij vindt 

het soms gezellig om naast de buren die 

christelijk zijn te wonen, maar soms ook niet. 

Yassin gaat een keer per maand naar de moskee 

en moslim zijn is meestal belangrijk in zijn leven. 

Dit wil hij ook zijn kinderen meegeven. Hij vindt 

dat je soms zelf moet nadenken over wat er in de 

Koran staat, maar soms ook moet doen zoals de 

Koran stelt. 
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