“Zo fijn hoe
iedereen hier met
elkaar omgaat”
Meneer Ansari woont samen met
zijn vrouw en vijf kinderen in Driebergen.
5 jaar geleden vluchtte hij uit Afghanistan
en na een zware en lange reis eindigde hij
in Nederland. Een jaar later kwam ook de
rest van het gezin hier naartoe en kregen
ze een huis toegewezen in Driebergen.
Van de vijf kinderen hebben er vier op

In korte tijd heeft het gezin zich goed weten te integreren

Basisschool de Valkenheuvel gezeten.

in de samenwerking. Beide ouders werken en gaan

Van groep 1-2 tot groep 7. De begeleiding

daarnaast naar school om de Nederlandse taal te leren.

vanuit vluchtelingenwerk attendeerde het

De kinderen hebben hun draai op school helemaal

gezin op de Valkenheuvel. Vooral de extra

gevonden, spreken inmiddels vloeiend Nederlands,

taalondersteuning was hierbij heel fijn.

sterker nog de broertjes onderling spreken alleen maar
Nederlands, en hebben een fijne vriendenkring
opgebouwd.

Meneer Ansari, vader van vijf kinderen.
“Dat Valkenheuvel een kleine school is vind ik echt een
plus. Zo weet ik zeker dat al mijn kinderen de aandacht
en ondersteuning krijgen die ze verdienen en nodig

Basisschool de Valkenheuvel speelt hierbij een belangrijke

hebben”; geeft meneer Ansari aan. “Iedereen is super

rol. Aangezien de meeste kinderen uit het gezin hier

aardig en betrokken. Het schoolgebouw is prachtig

naar school gaan is er veel contact tussen de

en het speelplein is groot en ruim opgezet”. Ook Sodis,

juffen en de ouders. Die betrokkenheid wordt

de 12-jarige zoon, is enthousiast over de school. Hij

enorm gewaardeerd. Het gezin zelf is trouwens ook bij

gaat er graag naar toe om te leren. Zijn favoriete vak

elke activiteit die de school organiseert te vinden. “Zo

is rekenen en in de pauze vind je hem voetballend op

fijn hoe iedereen hier met elkaar omgaat. We voelen

het veld. “Als ik later groot ben, word ik profvoetballer!”

ons ontzettend welkom, iedereen is vriendelijk en

vertelt hij enthousiast.

behulpzaam”.

Het gezin heeft Nederland in hun hart gesloten. Dit is

Vanwege de ontwikkelingen omtrent het coronavirus is er

de plek waar ze de kinderen willen zien opgroeien, waar

veel online onderwijs geweest. Logisch gevolg dat de

ze de toekomst zien. Door hard te werken, de taal nog

kinderen minder Nederlands hebben gesproken.

beter te leren en positief te zijn verwachten ze een goed

In goed overleg is besloten om Sodis groep 7 nog een

bestaan op te bouwen. Genieten van alles dat het leven

keertje over te laten doen. Zodat hij super voorbereid de

te bieden heeft en van elkaar.

sprong naar het middelbaar onderwijs kan maken. Voor
Sodis overigens geen straf. “Zo kan ik nog meer leren en
haal ik een goed niveau” zegt hij lachend.
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