
R E D  S T A R  L I N E  M U S E U M 
VERTELT

‘Red Star Line Museum vertelt’ brengt verhalen in beeld voor anderstaligen. 
Het zijn verhalen van vroeger. Het zijn verhalen van nu. Aan het einde van elk beeldverhaal volgt een 

vraag. Zo reflecteert de cursist vanuit zijn eigen perspectief over het verhaal. 

Ga met deze beeldverhalen aan de slag. Deel ze met je cursisten. Gebruik ze als een taaloefenkans. We 
zetten je alvast op weg. Naast de video en de tekst, geven we je ook een aantal inhoudelijke en 

reflectieve vragen mee. Veel plezier! 

Hebben je cursisten zin om hun eigen verhaal met het museum te delen? Aarzel niet. 
Neem contact op via samuel.pinillos@antwerpen.be



R E D  S T A R  L I N E  M U S E U M 
VERTELT

Inhoudelijke vragen
• Uit welk land komt Zohra?

• Waar houdt Zohra van?

• Wat doet Zohra net voor ze naar Antwerpen 

komt?

• Wat hebben Zohra en haar gezien als één van 

de eersten in België?

• Wat doet Zohra wanneer ze heimwee heeft?

• Waar werkt Zohra?

• Waarom luistert Zohra vaak naar muziek?

Reflectieve vragen
• Wat vind je van dit verhaal?

• Waarom vind je dat?

• Welke muziek uit je land doet jou alles  

vergeten? Welke muziek uit je land luister je 

vaak?

• Herken je jezelf in dit verhaal? Waarom wel? 

Waarom niet?

HET VERHAAL VAN ZOHRA

Muziek uit je thuisland blijft je altijd bij. Muziek uit je thuisland vergeet je nooit.

Zohra groeit op in Marokko. Ze houdt van naaien en gaat met vriendinnen naar de cinema. Zohra trouwt 

en krijgt kinderen. Ze komt met haar man naar Antwerpen. Net voor ze vertrekt, gaat ze met de kinderen 

nog een laatste keer naar de fotograaf. 

 

In Antwerpen zijn er nog niet veel mensen uit Marokko. Zohra heeft heimwee en gaat met enkele  

Marokkaanse vriendinnen naar het park. Zohra en haar gezin zijn één van de eersten met een Marokkaans 

salon in huis. De stof brengt Zohra mee uit Marokko. 

Zohra werkt in een melkfabriek. Ze wast flessen. Ze kleeft er stickers op. Ze zet de flessen in bakken. Zohra 

werkt in een wassalon. Ze werkt hard. Haar collega’s zijn blij met Zohra. Zohra is blij met hen. Ze hebben 

het goed samen.Nu is Zohra met pensioen. Ze woont in Antwerpen. Haar kinderen groeien hier op. Ze kan 

niet terug naar Marokko. Maar Marokko blijft haar land.

 

Zohra luistert vaak naar muziek uit Marokko. De muziek doet haar denken aan haar  

kindertijd. De muziek geeft haar moed. De muziek doet haar alles vergeten. Welke muziek uit je land doet 

jou alles vergeten? Welke muziek uit je land luister je vaak?

KLIK HIER VOOR HET BEELDVERHAAL

https://www.youtube.com/watch?v=72A0b8kBaho

