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#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. 

 

#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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#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. 

 

#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. 

 

 

#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.    
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#9 

Saïda woont in een gezellige buurt midden in de 
hoofdstad Sana’a. Saïda houdt van wandelen en 
verkent de stad graag met vrienden. Haar eigen 
buren die een ander geloof hebben vindt ze 
meestal ook gezellig. Saïda vindt dat je soms zelf 
moet nadenken over wat de Koran stelt, maar dat 
je ook soms moet doen wat de Koran zegt dat je 
moet doen. Ze vindt het zijn van moslima meestal 
belangrijk in haar leven. Ze gaat dan ook elke 
week naar de moskee.  

 

#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 en dat je soms moet doen wat de 
Koran zegt dat je moet doen.. 

 

#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. 
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#12 

Mohammed woont alleen in zijn eigen huis en 
vindt het fijn om regelmatig te sporten. 
Mohammed is moslim, en vindt dit soms wel en 
soms niet belangrijk in zijn leven. Hij gaat elke 
dag naar de moskee en vindt dat je altijd zelf na 
moet denken over wat de Koran stelt, hij houdt 
niet van lezen. Mohammed vindt het altijd 
ongezellig om met buren met een ander geloof 
te wonen. Hij zou het liefste geen buren hebben.   

 

#11 
Noor heeft een familie en woont in een klein 
dorp op 20 km afstand van de hoofdstad. Noor 
en haar gezin gaan elke dag naar de moskee en 
ze vindt dat je meestal zelf moet nadenken over 
wat er in de Koran staat. Ze heeft weinig 
contact met hun buren die christelijk zijn, ze 
vindt het meestal ongezellig om naast hen te 
wonen. Noor ziet zichzelf als een moslima, 
maar dit is meestal onbelangrijk in haar leven. 

 

#10 

Anas woont alleen met zijn ouders en gaat naar de 
basisschool. Hij vindt het meestal ongezellig om 
naast christelijke buren te wonen en praat liever 
met zijn klasgenoten op school. Anas gaat met zijn 
ouders elke week naar de moskee en vindt het zijn 
van een moslim soms niet, maar soms ook wel 
belangrijk in zijn leven. Op school leert Anas dat je 
meestal zelf moet nadenken over wat er in de 
Koran staat, en Anas is het hiermee eens. 
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#15 

Maryam woont aan de kust met twee 
vrienden. De buren die christelijk zijn maken 
vaak lawaai en ze vindt het dan ook altijd 
ongezellig om naast ze te wonen. Ze gaat 
samen met haar vrienden elke week naar de 
moskee en moslim zijn is meestal belangrijk in 
haar leven. Ze leest elke dag de Koran en vindt 
dat je meestal zelf moet nadenken over wat er 
in de Koran staat.  

 

#14 

Emir is vader van twee kinderen en woont in 
een grote stad. Hij vindt het soms gezellig om 
buren te hebben die een ander geloof te 
hebben, maar soms ook ongezellig. Emir gaat 
maar een paar keer per jaar naar de moskee, 
Emir moet elke dag werken. Moslim zijn is 
meestal belangrijk in het leven van Emir en 
hij vindt dat je meestal moet doen wat er in 
de Koran staat.  

 

#13 

Farah is de oudste zus van vier dochters. Ze 
zorgt ervoor dat haar zusjes altijd op tijd op 
school zijn. Meestal vindt ze het ongezellig om 
naast joodse buren te wonen. Farah gaat met 
haar zusjes elke dag naar de moskee. Moslim 
zijn is meestal onbelangrijk voor Farah, 
belangrijker is om een goede zus en student te 
zijn. Ze vindt dat je meestal zelf moet nadenken 
over wat er in de Koran staat.  
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#18 

Bibi woont achteraf in een klein huis. Ze vindt het 
soms gezellig om naast haar buren die in een 
andere God geloven te wonen, maar soms ook 
niet. Bibi vindt tijd voor zichzelf heel belangrijk. 
Ze gaat een paar keer per maand naar de moskee 
en vindt dat je soms moet doen zoals in de Koran 
staat, maar soms ook niet. Bibi gaat vaak haar 
eigen weg en voelt dat moslim zijn soms 
belangrijk is in haar leven, maar soms ook niet. 

t  

#17 

Ahmed is elke dag druk met het bezoeken van 
vrienden en kennissen. Hij vindt het dan ook 
altijd heel erg gezellig om naast zijn christelijke 
buren te wonen. Ahmed is heel druk met zijn 
sociale leven en gaat daarom maar een paar 
keer per jaar naar de moskee en vindt dat het 
moslim zijn meestal belangrijk is in zijn leven. ’s 
Ochtends leest Ahmed vaak de Koran, hij vindt 
dat je meestal moet doen zoals in de Koran 
staat. 

 

#16 

Omar woont met twee zussen en een broer bij 
zijn grootmoeder. De buren die in een andere 
God geloven helpen zijn grootmoeder met klusjes 
en Omar vindt het dan ook altijd gezellig om naast 
ze te wonen. Hij gaat een paar keer per jaar naar 
de moskee en het zijn van een moslim is meestal 
belangrijk in zijn leven. Hij heeft geleerd dat je 
meestal moet doen wat er in de Koran staat, en 
doet dat dus ook. 
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#21 

Abdullah leidt een sociaal leven en vindt het 
fijn om mensen om zich heen te hebben. Hij 
vindt het dan ook meestal gezellig om naast 
zijn christelijke buren te wonen. 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. 

 

#20 

Jara 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, 
maar soms ook gewoon te doen zoals de Koran 
stelt. 

 

#19 

Safouan woont samen met zijn vrouw en heeft 
twee kinderen. Safouan gaat zelf elke dag naar 
de moskee en vindt dat je meestal zelf moet 
nadenken over wat er in de Koran staat. 
Safouan vindt het meestal ongezellig om naast 
joodse buren te wonen. Soms voelt moslim 
zijn voor Safouan als belangrijk in zijn leven, 
maar soms ook niet. 
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#24 

Zayn is elke dag druk met het bezoeken van vrienden 
en kennissen. Hij vindt het dan ook altijd gezellig om 
naast zijn christelijke buren te wonen. Zayn is heel 
druk met zijn sociale leven en gaat daarom een paar 
keer per jaar naar de moskee en vindt dat het 
moslim zijn meestal belangrijk is in zijn leven. ’s 
Ochtends leest Zayn vaak de Koran, hij vindt dat je 
altijd moet doen zoals in de Koran staat. 

 

#23 

Alina heeft een familie en woont in een klein dorp 
op 20 km afstand van de hoofdstad. Alina en haar 
gezin lezen dagelijks samen de Koran en ze vindt 
dat je meestal zelf moet nadenken over wat de 
Koran stelt. Ze heeft weinig contact met hun buren 
die christelijk zijn, ze vindt het meestal ongezellig 
om naast hen te wonen. Alina ziet zichzelf als een 
moslima, maar dit is meestal onbelangrijk in haar 
leven. Ze gaat wel elke dag naar de moskee. 

 

#22 

Isra woont samen met haar familie in een 
appartement. Ze vindt het meestal gezellig om 
naast buren met een ander geloof te wonen. Ze gaat 
met het gezin een paar keer per maand naar de 
moskee. Ze vindt het belangrijk om soms zelf na te 
denken over wat de Koran stelt, maar ook dat je 
soms moet doen wat de Koran stelt dat je moet 
doen. Dit leert ze ook haar kinderen. Moslim zijn is 
meestal onbelangrijk in haar leven.    
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#27 

Marwa woont in een gezellige buurt midden in de 
hoofdstad Sana’a. Marwa houdt van wandelen en 
verkent de stad graag met vrienden. Haar eigen 
buren die een ander geloof hebben vindt ze meestal 
ook gezellig om naast te wonen. Marwa vindt dat je 
soms zelf moet nadenken over wat de Koran stelt, 
maar dat je soms moet doen wat de Koran zegt dat 
je moet doen. Ze vindt het zijn van moslima meestal 
belangrijk in haar leven. Ze gaat dan ook elke week 
naar de moskee.  

 

#26 

Anouar woont met zijn kinderen en kleinkinderen 
aan de kust. Hij vindt het soms gezellig om naast 
de buren die christelijk zijn te wonen, maar soms 
ook niet. Anouar gaat een keer per maand naar 
de moskee en moslim zijn is meestal belangrijk in 
zijn leven. Dit wil hij ook zijn kleinkinderen 
meegeven. Hij vindt dat je soms zelf moet 
nadenken over wat er in de Koran staat en dat je 
soms moet doen wat de Koran zegt dat je moet 
doen. 

 

#25 

Hafsa woont achteraf in een klein huis. Ze vindt het 
soms gezellig om naast haar buren die in een 
andere God geloven te wonen, maar soms ook niet. 
Hafsa gaat een paar keer per maand naar de 
moskee en vindt dat je soms precies moet doen 
zoals in de Koran staat, maar soms ook niet. Hafsa 
gaat vaak haar eigen weg en voelt dat moslim zijn 
soms belangrijk is in haar leven, maar soms ook 
niet. 
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#30 

Ayman woont alleen in zijn eigen huis en vindt 
het fijn om regelmatig te sporten. Ayman is 
moslim, en vindt dit soms wel belangrijk en 
soms niet in zijn leven. Hij gaat elke dag naar 
de moskee en vindt dat je altijd zelf na moet 
denken over wat de Koran stelt, hij houdt niet 
van lezen. Ayman vindt het altijd ongezellig om 
naast buren te wonen die een ander geloof 
hebben. Hij heeft liever geen buren.  

 

#29 

Hajar 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 voor haar. Samen 
met haar moeder leest Hajar elke dag de Koran, 
ze vindt dat je meestal moet doen wat er in de 
Koran staat. 

 

 

#28 

Ahmet woont alleen met zijn ouders en gaat naar 
de basisschool. Hij vindt het meestal ongezellig om 
naast christelijke buren te wonen en praat liever 
met zijn klasgenoten op school. Ahmet gaat met 
zijn ouders elke week naar de moskee en vindt het 
zijn van een moslim soms niet, maar soms ook wel 
belangrijk in zijn leven. Op school leert Ahmet dat 
je meestal zelf moet nadenken over wat er in de 
Koran staat, en Ahmet is het hiermee eens. 
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#33 

Amina woont aan de kust met twee vrienden. 
De buren die christelijk zijn maken vaak lawaai 
en ze vindt het dan ook altijd ongezellig om 
naast ze te wonen. Ze gaat samen met haar 
vrienden elke week naar de moskee en moslim 
zijn is meestal belangrijk in haar leven. Ze leest 
elke dag de Koran en vindt dat je meestal zelf 
moet nadenken over wat er in de Koran staat.  

 

#32 

Mustafa is vader van twee kinderen en woont in 
een grote stad. Hij vindt het soms gezellig om 
buren te hebben die een ander geloof te 
hebben, maar soms ook ongezellig. Mustafa 
gaat maar een paar keer per jaar naar de 
moskee, Mustafa moet elke dag werken. Moslim 
zijn is meestal belangrijk in het leven van 
Mustafa en hij vindt dat je meestal moet doen 
wat er in de Koran staat.  

 

#31 

Layla is de oudste zus van vier dochters. Ze zorgt 
ervoor dat haar zusjes altijd op tijd op school zijn. 
Meestal vindt ze het ongezellig om naast joodse 
buren te wonen. Layla gaat met haar zusjes elke 
dag naar de moskee. Moslim zijn is meestal 
onbelangrijk voor Layla, belangrijker is om een 
goede zus en student te zijn. Ze vindt dat je 
meestal zelf moet nadenken over wat er in de 
Koran staat.  
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#36 
Fatima 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. 

 

#35 
Imran woont in een dorp met zijn familie in de buurt. 
Imran vindt het altijd ongezellig om met anderen te 
kletsen, zo ook met zijn buren die naast hem wonen. 
Vooral met de buren die een ander geloof hebben kan hij 
het niet goed vinden. Imran is islamitisch opgevoed door 
zijn ouders en vindt moslim zijn meestal belangrijk in zijn 
dagelijks leven. Imran 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. 

 

#34 

Hamza woont met twee zussen en een broer bij zijn 
grootmoeder. De buren die in een andere God geloven 
helpen zijn grootmoeder met klusjes en Hamza vindt 
het dan ook altijd gezellig om naast ze te wonen. Hij 
gaat een paar keer per jaar naar de moskee en het zijn 
van een moslim is meestal belangrijk in zijn leven. Hij 
heeft geleerd dat je meestal moet doen wat er in de 
Koran staat, en doet dat dus ook. 

 

http://www.wkru.nl/materialen/licentievoorwaarden/

