
Weet jij hoe het écht zit met vluchtelingen? Test je kennis!
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Hoeveel mensen zijn er wereldwijd op de

vlucht voor oorlog, geweld of vervolging?

2,210 answers

De Nederlandse regering wil dat meer

vluchtelingen worden opgevangen 'in de

regio', wat wordt verstaan onder 'opvang

in de regio'? 

2,090 answers

Hoeveel procent van de vluchtelingen

worden opgevangen in de regio? 

2,042 answers

Welk land vangt wereldwijd het grootste

aantal vluchtelingen op?

2,004 answers

Hoeveel asielaanvragen waren er in

Nederland in 2016?

1,955 answers

Rond de 10 miljoen 181 votes 8.2%

Meer dan 20 miljoen 744 votes 33.7%

Ruim 65 miljoen 1,285 votes 58.1%

De Turkije deal is een goed voorbeeld van

opvang in de regio
132 votes 6.3%

Bij opvang in de regio worden vluchtelingen

opgevangen in de buurt van con�ictsituaties,

zoals bijvoorbeeld in buurlanden van het

eigen land

1,704 votes 81.5%

Opvang in de regio is direct buiten de

landsgrenzen van Europa, waarmee wordt

voorkomen dat vluchtelingen naar Europa

komen

254 votes 12.2%

84% 1,345 votes 65.9%

5% 176 votes 8.6%

25% 320 votes 15.7%

12% 201 votes 9.8%

Libanon 956 votes 47.7%

Oeganda 197 votes 9.8%

Nederland 92 votes 4.6%

Turkije 759 votes 37.9%

Ongeveer 31.600 986 votes 50.4%

Meer dan een 250.000 260 votes 13.3%

Bijna 110.000 373 votes 19.1%

Minder dan 10.000 336 votes 17.2%



Uit welk land zijn de meeste mensen

gevlucht?

1,911 answers

Wat is het verschil tussen een vluchteling

en een migrant?

1,865 answers

Waar hebben vluchtelingen het meeste

behoefte aan?

1,852 answers

Hoe zet Stichting Vluchteling zich in voor

vluchtelingen? 

1,766 answers

Wat kan jij doen om vluchtelingen te

helpen? 

1,149 answers

Irak 85 votes 4.4%

Syrië 1,544 votes 80.8%

Afghanistan 122 votes 6.4%

Zuid-Soedan 160 votes 8.4%

Een vluchteling is op de vlucht voor con�ict,

geweld en/of vervolging, een migrant heeft

uit eigen beweging ervoor gekozen om naar

een ander land te gaan.

1,703 votes 91.3%

Een migrant is op de vlucht voor con�ict, geweld

en/of vervolging, een vluchteling heeft uit eigen

beweging ervoor gekozen om naar een ander

land te gaan.

37 votes 2.0%

Er is geen verschil, het is alleen een andere

benaming.
49 votes 2.6%

Er is geen verschil, beide zijn ze op zoek naar

een betere toekomst.
76 votes 4.1%

Bescherming 824 votes 44.5%

Geld & onderdak 56 votes 3.0%

Eten & drinken 140 votes 7.6%

Het hangt af van de situatie welke hulp nodig is 832 votes 44.9%

Stichting Vluchteling geeft geld aan projecten

voor vluchtelingen
68 votes 3.9%

Stichting vluchteling helpt vluchtelingen in

Nederland
141 votes 8.0%

Stichting Vluchteling is een

noodhulporganisatie die wereldwijd hulp

biedt aan vluchtelingen en ontheemden

1,557 votes 88.2%

Deel deze quiz met je vrienden! 306 votes 26.6%

Schrijf je in voor de Nacht van de Vluchteling!

Via www.nachtvandevluchteling.nl/
231 votes 20.1%

Teken de petitie op

www.mindervluchtelingen.nl
612 votes 53.3%


