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THEMA: HOE BLIJF JIJ OPTIMISTISCH?

BEELD
THEMA: HOE VEILIG VOEL JIJ JE?

Het veiligste land 
ter wereld is IJsland. 
Benieuwd op welke plek 
Nederland staat? Check: 

Lachen in een troosteloos Sudanees vluchtelingen-
kamp. Deze twee zusjes kunnen het nog. Door de 
burgeroorlog in Ethiopië moesten ze samen met 
hun moeder vluchten. En ze zijn niet de enige. Wist 
je dat er in 2021 wereldwijd 84 miljoen mensen 
ontheemd raakten als gevolg van vervolging, 
conflicten, geweld of mensenrechtenschendingen 
(bron: UNHCR, 2021). Dat is net zoveel als de hele 
bevolking van Duitsland.  

BEELD

Inwoners 
Duitsland: 
84.000.000

Vluchtelingen 
wereldwijd
84.000.000
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LENS / FILTER

In het leven kom je helaas 
situaties tegen die moeilijk zijn. 
Je kunt jezelf oefenen om hier 
het beste mee om te gaan. Het 
kan namelijk altijd nog erger. 
Als je niks eet, krijg je honger. 
Als je rookt, heb je meer kans 
op ziekte. Als je je kind nooit 
leert fietsen, ontdekt hij/zij de 
wereld minder goed en valt hij/
zij telkens om. 

Tekst: Ernst van Grol, weerbaarheidstrainer

Maar wat doe je eraan? 
  Je maakt een afspraak met 
jezelf door te zeggen: ‘Ik ga 
handelen alsof dit het waard 
is mijn best voor te doen’ of: 
‘Ik ga op zoek naar de waar-
heid, zodat ik daarnaar kan 
handelen.’ Wat heb je voor 
betere keuze?

  Het beste antwoord 
op moeilijke dingen 
die gebeuren, is om de 
verantwoordelijkheid te 

nemen die de situatie van 
je vraagt. Hierdoor help je 
allereerst jezelf, maar krijg 
je ook mogelijkheden om 
anderen te helpen. 

  Als je problemen ziet die 
toch niet veranderbaar lijken 
te zijn: verdeel ze onder in 
kleine stapjes die jij wél ziet 
zitten om te ondernemen. 
Iets doen is beter dan niets 
doen!

VEILIGHEID 
VOOROP

Hoe ga jij om met 
moeilijke situaties?

LENS/FILTER

THEMA: HOE VEILIG VOEL JIJ JE?
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NIEUW CONTACT

WERELDINTERVIEW 
5 leeftijdgenoten vertellen over veiligheid

THEMA: HOE VEILIG VOEL JIJ JE?

Kun je ons iets over jezelf 
vertellen? 
Mijn naam is Kam Gnona Stevi 
en ik ben veertien jaar. Ik zit op 
de Baraka-school in de tweede 
klas. Ik woon in Bobo-Dioulasso, 
de economische hoofdstad van 
Burkina Faso.

Wat voor soort veiligheids
problemen zijn er in Burkina 
Faso? 
Er is terroristische dreiging van 
jihadisten, die aanslagen plegen 
en mensen vermoorden. Daar-
naast is er voedselonzekerheid 

en daardoor zijn de voedselprij-
zen momenteel erg hoog.

Wat zie jij als het grootste risico 
voor de veiligheid?
De grootste uitdaging is een 
oplossing te vinden voor de ter-
roristische aanslagen. Hierdoor 
worden scholen gesloten en zijn 
mensen uit hun woonplaats ver-
dreven. Ik maak me grote zorgen 
om mijn land.

Als je bezorgd bent, zijn er dan 
dingen die je houvast of rust 
geven? 

Wat mij gerust-
stelt, zijn de 
maatregelen die de 
regering neemt om 
onveiligheid tegen te 
gaan, binnenlandse ontheemden 
te steunen en de voedselprijzen 
stabiel te houden.

Wat wil je zeggen tegen ande
ren die in onveilige omstandig
heden leven?
Ik zou deze mensen willen zeg-
gen dat ze hoop moeten houden, 
want er zijn altijd mensen die je 
willen helpen.

Burkina Faso

Hoe veilig voel jij je? En wat geeft je houvast in het 
leven? Vijf jongeren uit verschillende delen van de 

wereld geven antwoord op deze vragen.
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NIEUW CONTACT

‘Grote 
golven 
slaan over 
onze huizen, 
maar God 
zorgt voor 
ons.’
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Fil
ipi

jne
n Kun je ons iets over 

jezelf vertellen? 
Ik ben Morana, negentien 
jaar, en eerstejaarsstudent 
Verpleegkunde. Ik woon in 
een vissersdorp in Cawit, Filipij-
nen.  

Wat voor soort veiligheidsproble
men zijn er in de Filipijnen? 
Ons land staat bekend om pro-

blemen op het gebied van orde 
en veiligheid. In 2013 was er een 
oorlog van 20 dagen, dat was 
heel heftig om mee te maken. 
Daarnaast hebben we jaarlijks te 
kampen met natuurrampen zoals 
tyfoons. In 2009 en 2018 waren 
er branden in ons dorp, vanwege 
defecte elektrische bedrading 
en illegale aansluitingen. Daarbij 
verloren we alles.

Wat zie jij als het grootste risico 
voor de veiligheid?
Mensen leven bij de open zee, 
op plekken waar dat eigenlijk 
verboden is. Ze zeggen: ‘Het is 
beter om een huis te hebben op 

een gevaarlijke plek, dan 
om helemaal geen huis 
te hebben’. Na een ramp 

bouwen ze hun huizen daar 
gewoon weer op. 

Als je bezorgd bent, zijn er dan 
dingen die je houvast of rust 
geven? 
Gods bescherming geeft rust. Gro-
te golven slaan over onze huizen, 

maar God zorgt voor ons. Tijdens 
de oorlog raakte niemand gewond, 
hoewel we omringd waren door 
geluiden van geweerschoten. En 
bij de branden sprongen we de 
zee in. Ook mijn moeder, die in 
verwachting was, overkwam niets.

Wat wil je zeggen tegen anderen 
die in onveilige omstandigheden 
leven?
Dit is niet het leven dat we wil-
len leiden, maar we kunnen een 
verschil maken. Ik droom ervan 
te leven op een vredige plek waar 
iedereen veilig is. Daarom werk ik 
aan die droom.
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NIEUW CONTACT

GRENZELOOS - 11

THEMA: HOE VEILIG VOEL JIJ JE?

Kun je ons iets over jezelf 
vertellen? 
Mijn naam is Jessica, ik ben 
twaalf jaar. Ik ben leerling op de 
‘Bon Samaritain’-school en 
woon in Marin op Haïti. 
Als ik klaar ben met 
school, wil ik verpleeg-
kundige worden.

Wat voor soort veiligheidspro
blemen zijn er in Haïti?
We hebben te maken met 
voedsel onzekerheid, er is veel 
geweld tussen gewapende ben-
des en het is onveilig op straat.

Hoe hebben die zaken invloed 
op je eigen leven?
Vanwege de onveiligheid kunnen 
we niet in vrijheid naar school. 
Ook mijn ouders kunnen geen 
normale activiteiten onderne-
men. Dat is heel moeilijk voor 
gezinnen. Daarnaast is ons geld 
steeds minder waard en neemt 
armoede verder toe.  

Wat zie jij als het grootste 
risico voor de veiligheid?
Zelfs met gewapende bendes 
die de buurten terroriseren, 

moeten we nog steeds naar 
buiten, omdat we in nood 
zijn. En buiten lopen we 
gevaar.

Als je bezorgd bent, zijn er dan 
dingen die je houvast of rust 
geven? 
Ja, ik vind het belangrijk om rus-
tig blijven. Ook luister ik graag 
naar muziek en bid ik tot God.

Wat wil je zeggen tegen ande
ren die in onveilige omstandig
heden leven?
Ik wil tegen hen zeggen dat het 
belangrijk is om te bidden en dat 
ze niet naar buiten moeten gaan, 
tenzij het echt nodig is.

‘Vanwege de 
onveiligheid 
kunnen 
we niet in 
vrijheid naar 
school.’
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‘Er zijn denk 
ik niet veel 
landen in de 
wereld waar 
het zo veilig is 
als hier.’

Ne
der

lan
d Kun je ons iets over 

jezelf vertellen? 
Ik ben Jeftha de Jong, 
zeventien jaar en ik 
woon in Nieuwland. Ik 
zit nu in 6 vwo; dit jaar 
doe ik examen. Verder vind 
ik het leuk om te voetballen.

Hoe veilig vind jij het in Neder
land? 

Heel erg veilig. Er zijn denk ik 
niet veel landen in de wereld 
waar het zo veilig is als hier. Al-
les is goed geregeld en er is niet 
zoveel criminaliteit.  

Wat voor soort veiligheidspro
blemen zie jij in Nederland?
De stijgende zeespiegel kan 
voor Nederland een probleem 
worden als dat zo doorgaat. 
Daarnaast het conflict met Rus-
land als dat helemaal uit de hand 
loopt, al verwacht ik dat niet. En 
ook terrorisme.  
 
Wat merk je hiervan? 
Ik merk er persoonlijk niet veel 

van. Er is altijd een kans 
dat er iets gebeurt, maar 
ik voel me hier nooit 
onveilig. 

In welke landen op 
de wereld lijkt het jou 

onveilig? 
Op dit moment Oekraïne, dat 
is een logisch antwoord. Maar 
ook grote delen van Afrika waar 

oorlogen zijn en geweld is, maar 
bijvoorbeeld ook hongersnood 
of andere tekorten. In landen als 
Mexico en Colombia is het ook 
onveilig door de drugskartels die 
het voor het zeggen hebben. En 
in Azië is het niet overal veilig, 
bijvoorbeeld voor bevolkings-
groepen die onderdrukt worden. 
 
Wat zou je mee willen geven 
aan jongeren die in onveilig
heid leven? 
Ik heb daar niet echt veel over 
te zeggen, omdat ik zelf in zo'n 
veilig land leef. Maar ik zou zeg-
gen: zorg goed voor jezelf, houd 
je sterk en blijf voorzichtig!
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Kun je ons iets over jezelf 
vertellen? 
Ik ben Nathaly Sharlyn Bercian. 

Ik ben zeventien jaar oud en 
woon in de wijk Colonia 
Landivar zone 7 in Gua-
temala-stad. Ik zit op 
de middelbare school 
‘Instituto Tecnológico 
Santa María’. 

Wat voor soort veilig
heidsproblemen zijn er in 
Guatemala?
In ons land zijn er veel verkrach-
ters en drugshandelaren. Er wor-
den ook vaak mensen vermoord. 
Hierdoor kunnen wij niet rustig 
over straat lopen. 

Wat zie jij als de grootste uit

daging voor de veiligheid?
De autoriteiten pakken niet alle 
misdadigers aan. Er zijn maat-

regelen nodig waardoor de 
corruptie in het land kan 

worden aangepakt en het 
veilig wordt. 

Als je bezorgd bent, 
zijn er dan dingen die je 

houvast of rust geven? 
Ja, door God ervaar ik rust en 

vrede. En ook door mijn familie. 

Wat wil je zeggen tegen ande
ren die in onveilige omstandig
heden leven?
Zoek naar oplossingen voor je 
problemen. Vraag allereerst God 
om hulp en praat erover met 
mensen die je vertrouwt.

Guatemala

‘Er zijn 
maatregelen 
nodig waardoor 
de corruptie 
in het land 
kan worden 
aangepakt en 
het veilig wordt.’

GRENZELOOS - 15



THEMA: HOE VEILIG VOEL JIJ JE?

VOORGESTELD VOOR JOU/TIPS

(ON)
VEILIG!
Hoe (on)veilig leef jij? Met deze tips kun je 
een aantal onveilige situaties zo veel mogelijk 
vermijden. 

Hoe sterk zijn jouw 
wachtwoorden?

Veilig zwemmen
Het is een warme zomerdag 
en in de zwembaden krioelt 
het van de badgasten. Je 
besluit een rustiger plekje te 
zoeken en komt onderweg 
langs een mooi meer. Maar: 
kan je zomaar overal het water 
induiken? Nee! Gelukkig is hier 
een oplossing voor. Op www.
zwemwater.nl (ook als app te 
downloaden) ontdek je welk 
zwemwater veilig is. 

PS: vergeet je zonnebrand niet!

Boekentip: 
Je hebt wel iets te 
verbergen. Maurits 
Martijn & Dimitri 

Tokmetzis, 
De Correspondent

GRENZELOOS - 17
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VOORGESTELD VOOR JOU/TIPS 

#DITVINDJELEUK

THEMA: HOE VEILIG VOEL JIJ JE?
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Veilig (offline) onderweg
Snel even je appjes checken onderweg op de 
fiets? Naast dat het je een forse prent kan ople-
veren, zorgt het voor onveilige situaties en zelfs 
ongelukken. Niet doen dus! Zet je smartphone 
op stil en houd ‘m in je zak of tas. Net zo rustig 
ook, toch? Zie je tenminste nog wat van je 
omgeving!  

www.komveiligthuis.nl/mono

Veilig online
Pling! Er komt een bestelbevestiging binnen van jouw 
favoriete modewinkel. Achteraf betalen. Levering op 
een voor jou onbekend adres. En jij weet nergens 
van… Voor meerdere sites hetzelfde wachtwoord 
gebruiken: misschien doe jij dit ook wel. Lekker 
makkelijk! Totdat een van je accounts gehackt wordt 
en er op jouw naam een bestelling geplaatst wordt. 
Dat wil je niet, natuurlijk. Zorg daarom voor sterke, 
afwisselende wachtwoorden. Tip: gebruik een wacht-
woordmanager, zoals Lastpass. 

www.lastpass.com

Veilig in het donker
Is de lamp van je fiets stuk? Of vergeet je 
je lamp weleens aan te zetten? Dat kan 
je een flinke boete opleveren. Bovendien 
ben je met licht op je fiets veel beter 
zichtbaar in het verkeer. Zorg dus voor 
een goede verlichting. Check de tips van 
de ANWB over de beste verlichting voor 
jouw fiets: 
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‘IK WIL ME VOOR 
DE VEILIGHEID 
VAN MENSEN 

INZETTEN’

GEDEELD

Hey Jarno, kun je wat over jezelf 
vertellen? 
Ik ben Jarno, 17 jaar oud. Ik 
woon in het mooie Dordrecht. En 
momenteel ben ik bezig met de 
opleiding Beveiligen en Bewaken.

Wat leer je zoal tijdens je oplei
ding?
De opleiding is heel praktijkgericht. 
Dus we leren hoe je mensen aan-
spreekt en hoe je moet handelen 
als mensen vervelend doen. Dat 
zijn manieren om mensen rustig te 
houden, maar ook aanhoudings-
technieken. En daarnaast theorie-

vakken, bijvoorbeeld over wet- en 
regelgeving. Het is belangrijk om 
goed te weten wat je rechten zijn, 
maar ook wat je als beveiliger niet 
mag doen.

Wat kun je voor werk doen met 
deze opleiding? 
Als je de verschillende niveaus 
van de opleiding doorloopt, kun 
je op veel plekken terecht. Bij 
beveiliging, handhaving, politie en 
je kunt ook de defensiekant op. 
Doorstromen naar defensie is ook 
mijn ambitie.

GEDEELD

NAAM: JARNO MAKKENZE 
LEEFTIJD: 17

Jarno 

THEMA: HOE VEILIG VOEL JIJ JE?
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Doe je tijdens je opleiding 
praktijkervaring op?
Ja zeker. Je loopt stage bij een 
beveiligingsbedrijf. Zelf voer 
ik mijn stage op dit moment 
uit bij het Ikazia Ziekenhuis in 
Rotterdam.

Hoe vaak is jullie inzet als 
beveiliging nodig in het zieken
huis?
Tegenwoordig zijn er steeds 
meer incidenten, ook binnen 
het Ikazia. Vroeger waren er 
misschien één of twee inciden-
ten per week, nu zijn dat er één 
of twee per dag. Dus je ziet 
echt een toename in agressief 
gedrag. 

Hoe handelen jullie in dit soort 
situaties?
Je probeert een persoon eerst 
rustig te krijgen, zodat je een 
normaal gesprek kunt voeren. 
Dat doe je vanuit een heel 

dirigerende houding. Als iemand 
luistert, pas je je stijl aan en kun 
je een normaal gesprek voeren. 
Werkt dit niet, dan moet je er 
meer pit in gooien.

Wat betekent veiligheid, het 
thema van deze editie van 
Grenzeloos, voor jou persoon
lijk?
Ik vind het belangrijk dat je je 
veilig kunt voelen. Dat er men-
sen voor jouw veiligheid instaan 
en je niet bang hoeft te zijn als 
je je dagelijks leven leidt.

Vind je Nederland een veilig 
land?

Over het algemeen zeker. Veel 
mensen zetten zich in voor jouw 
veiligheid. En ik denk dat heel 
erg wordt onderschat hoe moei-
lijk het is om dat werk te doen.

Welke tips over veiligheid wil 
je anderen geven? 
Je bent tegenwoordig overal 
te volgen, dus zorg dat je ook 
bijvoorbeeld op internet je 
privacy bewaakt (zie ook de 
boekentip over dit onderwerp 
in dit nummer! red.). En kijk op 
straat gewoon vriendelijk naar 
anderen. Met een positieve 
houding escaleert het veel 
minder snel. 

Zou jij ook willen werken in 
een land waar het heel onveilig 
is?
Dat lijkt me wel moeilijk. Je bent 
daar kwetsbaarder. Maar aan 
de andere kant vind ik het juist 
mooi om me dan voor de veilig-
heid van mensen in te zetten. Ik 
zou graag bij defensie werken 
om me juist ook in te zetten in 
dat soort gebieden.

Jarno, ik zie dat je een 
kruisje om je nek draagt. Wat 
betekent dit kruisje voor jou 
persoonlijk?
Voor mij betekent het een 
herinnering aan wie je bent en 

het geeft ook verantwoordelijk-
heid dat je je ook als christen 
moet gedragen. Want als je 
je ‘onchristelijk’ gedraagt, dan 
wordt je wel met een schuin 
oog aangekeken. Dat wil je 
niet, niet voor jezelf en ook niet 
voor God. Een kruisje geeft ook 
herkenning en een veilig gevoel 
omdat je weet dat God voor 
je zorgt. Soms als je je niet op 
je gemakt voelt, of bang bent 
om een nieuwe situatie in te 
gaan, dan wordt je er weer aan 
herinnerd dat God met je mee 
gaat en dat Hij het beste met je 
voor heeft. Dat kan mij dan een 
boost geven.

GEDEELD
THEMA: HOE VEILIG VOEL JIJ JE?

‘Ik vind het 
belangrijk dat 
je je veilig kunt 
voelen. ’
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BEELD
THEMA: HOE VEILIG VOEL JIJ JE?

‘We kunnen zomaar op straat 
worden beroofd en daardoor 
gewond raken. Ik maak me elke 
dag zorgen, want ik weet niet 
of ik veilig ben als ik de deur uit 
stap. Ik mag van mijn ouders 
ook niet naar onbekende plek
ken gaan. We blijven dus altijd 
in de buurt die we goed kennen. 

Helaas kunnen we hierdoor 
niet echt genieten en nieuwe 
plekken ontdekken, zoals we 
eigenlijk wel zouden willen. Ook 
moet ik voorzichtig zijn met de 
vriendschappen die ik sluit. Veel 

jongeren lossen problemen op 
met geweld, maar dat is niet wat 
ik wil. Op school krijgen we les 
over dit onderwerp. We krijgen 
ook activiteiten aangeboden 
waardoor jongeren hun vrije 
tijd anders besteden. Sporten 
bijvoorbeeld, of muziek maken. 
Als ik me zorgen maak, denk ik 
aan hoeveel ik van mijn familie 
houd. Ook mijn geloof in God 
geeft kracht.’

Juan Sebastián Sampayo (15) 
woont in Cartagena, Colombia, 
waar bendegeweld een groot 

probleem is. Dankzij partner-
organisaties van Woord en 
Daad ontvangen duizenden Co-
lombiaanse jongeren christelijk 
onderwijs. Het onderwijs is sterk 
gericht op persoonlijke ontwik-
keling. Hierdoor leren kinderen 
en jongeren zichzelf kennen en 
mogen ze rust 
vinden in God, 
in plaats van 
in drugs en 
geweld. 

Meer over 
Colombia:

#VEILIGHEID VOOROP

‘IK WEET NOOIT OF IK 
BUITEN VEILIG BEN’

NAAM: JUAN 
SEBASTIÁN SAMPAYO 
LEEFTIJD: 15
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MET STER

Als je het nieuws bekijkt is er zoveel 
verdriet en pijn op deze wereld. Afgelo-
pen tijd is dat wel erg dichtbij gekomen 
met de oorlog in Oekraïne. Veel mensen 
moeten vluchten omdat ze niet meer 
veilig zijn in hun eigen land. Dit geldt 
voor heel veel landen in deze wereld. 
Persoonlijk vind ik dat erg lastig omdat wij 
als mensen niet kunnen zorgen voor we-
reldvrede. Wanneer ik daar over nadenk 
of als ik hiermee zit probeer ik mij altijd 
te richten tot de Heere, Hij die alles in 
handen heeft. Echte vrede en veiligheid 
vind je uiteindelijk alleen bij Hem!

In Johannes 8:12 zegt de Heere Jezus 
dat Hij het licht voor de wereld is. Dat 

blijkt ook uit de verhalen in de Bijbel: Hij 
genas zieken en vertelde het Evangelie 
over een hoopvolle toekomst. 

Als christen zijn wij geroepen om in de 
voetsporen van Jezus te treden. Hieruit 
kunnen we halen dat we een lichtpunt 
mogen zijn in het lijden van deze wereld 
en dat we de boodschap van hoop 
mogen doorgeven. TEKST 

JULLIËT 
ZORGE

19 jaar. Student 
Office- en 

management 
support
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‘JEZUS DAN SPRAK 
WEDEROM TOT 

HENLIEDEN, ZEGGENDE: 
IK BEN HET LICHT DER 

WERELD; 
die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.’

Echte vrede en veiligheid 
vind je uiteindelijk 

alleen bij Hem!    

THEMA: HOE VEILIG VOEL JIJ JE?

Johannes 8:12
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BEELD

Roep je vrienden bij elkaar 
en kies voor een van de gave 
uitdagingen: fietsen, hardlopen 
of wandelen. Met elkaar lever 
je een mooie sportprestatie 
én haal je geld op voor een 
belangrijk waterproject in de 
kurkdroge Shalla-regio in 
Ethiopië. Doen! 

www.sportforothers.com

THEMA: HOE VEILIG VOEL JIJ JE?

Zin in een sportieve uitdaging? Ga mee 
met Sport for Others naar Zuid-Limburg 
op D.V. 30 september en 1 oktober 2022! 

Hoe 
sportief 
ben jij?

SPORT FOR 
OTHERS

# doe mee 
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GRENZELOOS
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Woord en Daad werkt vanuit 
Bijbels perspectief aan duurza-
me verandering voor mensen 
in armoede. Zo creëren we sa-
men hoop en nieuwe kansen. 
Grenzeloos is het jongerenblad 
van Woord en Daad.
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KLEDING VANDAAN?

Grenzeloos--
MAGAZINE VOOR JONGEREN DIE EERLIJK WILLEN LEVEN

• Juli 2021NR / 01Jaargang 26 •

THEMA: HOE BLIJF JIJ OPTIMISTISCH?SAMEN STERK

GrenzeloosMAGAZINE VOOR JONGEREN DIE EERLIJK WILLEN LEVEN

THEMA: HOE VEILIG VOEL JIJ JE?

#DENKMEE

Leuke aanvulling 
op je cv!

Helemaal
gratis!

He jij daar! Genoten van deze 
Grenzeloos? En lijkt het je leuk om 

ons te helpen om de Grenzeloos nog 
leuker en aansprekender te maken 

voor jongeren? Dan zijn we op zoek 
naar jou! Meer info? Mail naar: 
w.vanwijnen@woordendaad.nl

Tijdsinvestering: 
ca. 10 uur per jaar | vrijwilligersfunctie

Mailen 
maar!

WE ZIJN 
OP ZOEK 

NAAR JOU!

http://www.woordendaad.nl
mailto:info@woordendaad.nl


THEMA: EEN FRISSE KIJK OP SPULLEN

Retouradres: Postbus 560, 4200 AN Gorinchem

Pas op, 
explosieve 
inhoud

Afblijven ! Dit is mijn     Grenzeloos!


