
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 Fati? 

• Uit welk land komt Peter?

• Waarom verlaat Fati haar land?

• Waar leert Peter Fati kennen?

• Hoeveel keer trouwen Fati en Peter?

• Waar trouwen Fati en Peter?

• Hoeveel kinderen hebben Fati en Peter?

• Hoe vaak gaan ze met het gezin naar Burkina 

Faso?

• Waar werkt Fati? Waar werkt Peter?

• Hoe houdt Fati contact met haar familie?

Reflectieve vragen
• Wat vind je van dit verhaal?

• Waarom vind je dat?

• Heb jij nog contact met familie in je  

thuisland? Wat vertel je hen?

• Herken je jezelf in dit verhaal? Waarom wel? 

Waarom niet?

HET VERHAAL VAN FATI EN PETER

Een man en vrouw houden van mekaar. Simpel. Een vrouw verlaat haar land en familie voor de liefde. Niet 

zo simpel.

Fati groeit op in een grote familie in Burkina Faso. Een land in West-Afrika. Peter groeit op in België.  

Wanneer Peter 23 jaar is, geeft hij les in een school in Burkina Faso. Daar ziet hij Fati. Peter is heel verliefd. 

Hij neemt deze foto. 

 

Peter en Fati gaan samen naar Parijs. Peter vraagt: ‘Wil jij met mij trouwen?’. Zijn hart klopt heel snel. Fati 

denkt even na en zegt: ‘ja’. Hoe vaak trouwen ze? Vier keer. Een trouw volgens de tradities van de Mossi, 

een volk uit Burkina Faso. Een trouw in het stadhuis in Antwerpen. Daarna gaan ze met 18 vrienden en  

familie terug naar Burkina Faso. Ze trouwen tijdens een moslimgebed onder de grote dorpsboom. Ze  

dragen hun mooiste kleren. Ze trouwen in de kerk. Het is een groot feest.

 

Nu leven ze in België. Ze hebben drie dochters. Peter geeft Nederlandse les. Fati werkt op de luchthaven.

Ze maken om de twee jaar hun koffer en reizen met heel het gezin naar Burkina Faso. Ze bezoeken familie.

In België heeft Fati vaak contact met haar vader. Ze telefoneert met hem en vertelt over het leven in België.

Heb jij nog contact met familie in je thuisland? Wat vertel je hen?

KLIK HIER VOOR HET BEELDVERHAAL

https://www.youtube.com/watch?v=nspowdMXb38&t=8s

