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VOLGENDE LINKEN KUNNEN GEBRUIKT WORDEN ALS ILLUSTRATIE VOOR BEKENDE 
VLUCHTELINGEN 

 
Rocco Granata 
https://images1.persgroep.net/rcs/PAjBGyuqLcFIzeq8qtOX54T6CX4/dioconten
t/59504692/_fitwidth/763?appId=2dc96dd3f167e919913d808324cbfeb2&quali
ty=0.8 
 
Anne Frank 
https://www.xomnia.com/wp-content/uploads/2017/10/Anne-Frank-
rechtenvrij.png 
 
Jean-Luc Dehaene 
https://dsocdn.akamaized.net/Assets/Images_Upload/2014/05/15/d90b3d30-
dc37-11e3-968d-
78169519f600_web_scale_0.0704887_0.0704887__.JPG?maxheight=416&maxw
idth=568 
 
Albert Einstein 
https://historiek.net/wp-content/uploads-phistor1/2013/10/Albert-Einstein-
1879-1955-%E2%80%93-Uitvinder-relativiteitstheorie-699x480.jpeg 
 
Alek Wek 
https://unitedqueensmagazine.files.wordpress.com/2014/11/600full-alek-
wek.jpg?w=869 
 
Ioane Teitiota 
https://www.dw.com/image/17282366_303.jpg 
 
Elio Di Rupo 
https://www.knack.be/medias/1033/529182.jpg 
 
Mika 
https://ksassets.timeincuk.net/wp/uploads/sites/55/2017/10/GettyImages-
77626946-920x584.jpg 
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Rocco Granata is een muzikant. Hij is bekend van het liedje (en de film) 'Marina'. 
Toen hij 10 was, verhuisde hij met zijn ouders van Italië naar België. Zijn ouders 
konden in België in de mijn werken. In Italië was toen niet veel werk.  
 
Anne Frank was een Joods-Duits meisje. Tijdens de 2de wereldoorlog vluchtte ze 
van Duitsland naar Nederland. Daar leefde ze lange tijd ondergedoken. Ze 
schreef elke dag in haar dagboek. Op het einde van de oorlog stierf Anne Frank.  
 
Jean-Luc Dehaene was vroeger Belgisch premier. Hij is geboren tijdens de 2de 
wereldoorlog in een vluchtelingenkamp in Frankrijk. Zijn ouders waren gevlucht 
voor de oorlog. Na de oorlog verhuisden ze terug naar België.  
 
Albert Einstein was een uitvinder. 
Hij stierf in 1955. 
Hij was Duitser van Joodse afkomst. 
Tijdens de 2de wereldoorlog woonde hij in Amerika. 
Hij kon daar blijven wonen. 
 
Alek Wek is een supermodel. 
Vroeger woonde ze in Zuid-Soedan. 
Toen het oorlog werd, vluchtte ze in 1991 met haar familie. 
Ze ging naar Groot-Brittanië. 
Nu woont ze in Amerika. 
 
Ioane Teitiota woont op Kiribati, een eiland in de Grote Oceaan. 
Door de klimaatverandering komt het eiland langzaam onder water te staan. 
Ook zijn huis wordt overspoeld. 
Oogsten worden vernietigd door het water en drinkwater wordt vervuild. 
Ioane wil daarom verhuizen naar Nieuw-Zeeland. 
 
Elio di Rupo is de premier van België. 
Zijn ouders verhuisden juist voor hij geboren werd, van Italië naar België. 
Hier vonden ze werk in de mijnen. 
 
Mika is een bekende zanger. Een hit van hem was 'Relax, take it easy'. Toen hij 5 
jaar was vluchtte hij van Libanon naar Frankrijk. Het was oorlog in Libanon.  

 


