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Altijd alles weten

Anass zit in de klas. Hij heeft 
Nederlandse les.
De docent schrijft iets op het bord.
Maar Anass kijkt niet naar het bord. 
Hij kijkt om zich heen.
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Anass ziet zijn klasgenoten en hij 
glimlacht.

Hij ziet het vrolijke gezicht van Sahar.
Haar broer Nassim kijkt juist serieus.
En daarnaast zit Julia. Met dat gekke, 
kleine brilletje.

Naast Julia zit Saïd.
Saïd steekt zijn hand op, om iets aan 
de docent te vragen.
Dat doet hij vaak. Saïd wil altijd alles 
weten.



7

Goede vrienden

Anass is blij met zijn klasgenoten.
Het is gezellig in de klas.
Iedereen werkt hard. Maar ze lachen 
ook veel samen.
Ze kennen elkaar al bijna twee jaar. 
En ze weten veel van elkaar.

Anass is vooral blij met Saïd. 
Saïd komt uit Iran.
Anass komt uit Marokko.
Saïd is 40 jaar. Anass is pas 32 jaar.
Ze zijn anders. Maar toch zijn ze 
goede vrienden.
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Anass vraagt aan Saïd: ‘Zullen we na 
de les nog wat drinken?
Ik wil je wat vertellen. Ik heb goed 
nieuws.’ 
Saïd knikt. 
‘Prima’, zegt hij.


