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Gitaar

Achmed is in zijn kamer.
Hij zit op zijn bed.
Zijn telefoon staat op de kast.
Achmed filmt zichzelf.
Hij praat tegen zijn telefoon.
‘Ik speel vandaag een lied voor jullie’, 
zegt hij. 

Achmed pakt zijn gitaar en speelt. En hij 
zingt. Het is een lied in het Arabisch.
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Dadels

Het lied gaat over Libië.
Daar komt Achmed vandaan.

Het lied gaat ook over zijn opa.
Zijn opa woont nog in Libië.
Hij heeft een stuk land.
Een groen stuk land, midden in de 
woestijn.
Daar groeien dadels. Grote, zoete 
dadels.



8

Heimwee

Het lied van Achmed gaat ook over 
heimwee.
Naar zijn mooie land.
Naar de warme zon.
En naar de lange vakanties op de 
plantage van zijn opa.

‘Dit lied heet Brood uit de woestijn’, 
zegt Achmed tegen de camera.
‘Zo noemt mijn opa zijn dadels.’
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YouTube

Achmed is muzikant.
Hij schrijft en zingt liedjes.
Die zet hij op YouTube.

Elke dag kijken veel mensen naar zijn 
filmpjes. Meer dan duizend mensen.
Zij wonen allemaal in Libië.


