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14,3 MILJARD LITER
Zoveel melk kwam er vorig jaar 
uit de uiers van de meer dan 1,7 
miljoen Nederlandse melkkoeien. 

Duur voordringen in Disneyland
Lange rijen en uren wachten zijn irritant tijdens 

een dagje pretpark. In Disneyland Parijs hebben 

ze daar nu op iets verzonnen. Voordringen mág 

daar voortaan, als je daar � ink voor betaalt. Voor 

90 euro extra kun je voortaan de rij overslaan. Met 

zo’n speciaal loeiduur kaartje kun je tien attracties 

kiezen waarbij je meteen mag doorlopen. Of andere 

pretparken straks ook zulke voordringkaartjes gaan 

verkopen, is nog niet bekend.

Wat krijg je als je een 

koe en een trampoline 

kruist?

Antwoord: Een 

milkshake. 

Hani (12) vertelt tijdens herdenking
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Hani (12) vertelt tijdens herdenking
Door Govrien Oldenburger - Vanavond om acht uur zijn heel 

veel mensen in Nederland twee minuten stil. Zo herdenken we 

de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook die van 

andere oorlogen. In Madurodam is een speciale kinderherdenking. 

Hani (12) uit Syrië vertelt daar vanavond zijn vluchtverhaal. 

leuk en rustig en iedereen 
doet lief. Ik voel me welkom.’ 

Hij zit op voetbal, gaat naar school en 
naar de kerk. Zo heeft hij al veel vrienden 

gemaakt én heel goed Nederlands geleerd. ‘Ik 
vind het goed dat jullie zo’n herdenkingsdag 

hebben’, zegt hij. Waar hij aan denkt tijdens 
de twee minuten stilte? ‘Aan wat er gebeurd is 
tijdens de Tweede Wereldoorlog’, zegt hij. ‘En ook 
aan de Syrische mensen die overleden zijn. En 
daarna ben ik dankbaar omdat ik kans heb gehad 
op een nieuw leven. Niet iedereen heeft dat.’
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‘Ik vind het wel vet om op een podium mijn 
verhaal te vertellen’, zegt Hani in perfect 
Nederlands. ‘Ik wil vertellen hoe het voelt om te 
vluchten en je land en familie achter te laten. Het 
voelt oneerlijk om niet gewoon te leven, zoals 
anderen. Er zijn veel mensen overleden door de 
oorlog die daar niets mee te maken hebben.’ 
In 2014 kwam Hani’s vader naar Nederland. 
Anderhalf jaar geleden kwam Hani hem achterna. 
Zijn moeder mocht niet mee, omdat zijn ouders 
zijn gescheiden. Maar Hani en zijn vader doen er 
alles aan om ook haar naar Nederland 
te halen. ‘Ik bel haar elke 
dag’, zegt hij. ‘Ze is arts 
en werkt in Damascus. 
Die stad wordt elke dag 
gebombardeerd.’ Hani 
hoopt dat zijn moeder snel 
naar Nederland komt. Zelf 
ziet hij zijn komst naar Nederland 
als een nieuw begin. ‘Ik vind het hier 
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