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Dagenlang stonden duizenden 
mensen angstig en vermoeid bij 
de grens achter het prikkeldraad 
te wachten tot Turkije hen zou 
binnenlaten. Ze hadden bijna niets 
mee. Alleen wat kleren en kuddes 
dieren. Sommigen waren op blote 
voeten, kapot van het lopen. Veel 
kwamen uit de stad Kobani. Ze 
vertelden huilend aan journalisten 
wat ze gezien hadden. ‘De strijders 
hebben alle huizen verbrand en 

Door Cora van der Weij - Afgelopen weekend veroverden IS-strijders met veel geweld dorp na dorp in 
Noord-Syrië. Veel mensen vluchtten in paniek naar Turkije. Dat was voor president Obama de druppel. Hij gaf 
deze week al opdracht te beginnen met het bombarderen van IS in Syrië. Veel sneller dan hij van plan was. 

mensen vermoord voor onze 
ogen’, zei een man tegen het 
NOS Journaal. Op de achtergrond 
klonken schoten. Turkije heeft de 
vluchtelingen binnengelaten en 
vangt ze nu op. Het zijn er bijna 
150.000 zeggen de Verenigde 
Naties. De beelden van de 
bange mensen gingen de wereld 
over. Ze deden de Amerikaanse 
president Obama besluiten dat 
het tijd was om IS in Syrië aan te 

vallen. Vanaf maandag werden 
meerdere plekken waar veel 
IS-strijders zitten gebombardeerd. 
Er zouden tientallen terroristen zijn 
omgekomen.
De aanvallen gebeuren mét hulp 
van een aantal Arabische landen. 
Maar zónder toestemming van de 
Syrische president Assad. Dat is 
tegen internationale regels, maar 
volgens Obama nodig om IS te 
verslaan.

Bommen op IS in Syrië

Als Jang Jin-sung zijn ouders voor 
de laatste keer ziet, draagt hij een 
zonnebril. Hij wil niet dat ze zien 
dat hij huilt. Zij mogen van niets 
weten. Die middag reist hij met zijn 
vriend naar de grens met China. 

Ze rennen voor hun leven, terwijl 
gewapende Noord-Koreaanse 
soldaten hen proberen tegen te 

houden. Jang Jin-sung vluchtte en 
vertelde in Leiden wat de wereld 
kan doen om Noord-Korea te 
helpen. ‘We moeten ervoor zorgen 
dat informatie over de buitenwereld 
de Noord-Koreanen bereikt. Dan 

horen ze dat hun leider helemaal niet 
goed voor het land zorgt.’
In Noord-Korea weten de meeste 
mensen niet hoe hun regering werkt 
en wat er buiten hun land gebeurt. 
Voor Jang Jin-sung veranderde 
dat toen hij schrijver werd voor de 
Noord-Koreaanse leider. Daardoor 
mocht hij door het land reizen. 

Ze rennen voor hun leven, terwijl 
gewapende Noord-Koreaanse 
soldaten hen proberen tegen te soldaten hen proberen tegen te 

Amerikaanse straaljagers staan 
klaar voor een luchtaanval op 
IS in Syrië
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Kinderen in Noord-Korea horen alleen maar hoe goed het gaat met hun eigen land
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‘Toen zag ik de enorme armoede 
en honger. Ik begreep dat het 
helemaal niet goed ging met 
Noord-Korea. Toen ik vroeger op 
school zat, dacht ik dat de leider 
een soort heilige was’, vertelt hij. 
‘Dat hoor je thuis en op school. 
Nieuws uit het buitenland is 
verboden en de mensen in Noord-
Korea mogen niet vrij reizen. 
Ze hebben geen internet, geen 
mobiele telefoons. Er zullen pas 
dingen veranderen in Noord-Korea 
als de mensen meer weten.’ 
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Gevlucht uit Noord-Korea

Kabelbaan naar de 
ruimte
Een Japans bedrijf is van plan 

een kabelbaan naar de ruimte 

te bouwen. Het bedrijf wil een 

ruimtestation bouwen en dat 

verbinden met de aarde via een 

extreem sterke liftkabel van 96.000 

kilometer lang. Over die kabel 

moeten een soort auto’s gaan 

rijden. In 2050 moet het af zijn.

Schotten zeggen nee
Schotland wordt geen zelfstandig 

land. De meerderheid van de 

Schotten heeft daar vorige week 

tegen gestemd. Iets meer dan 

de helft van de Schotten wil het 

houden zoals het is: Schotland 

blijft dus met Engeland, Wales 

en Noord-Ierland deel van het 

Verenigd Koninkrijk. 

Schotten zeggen nee

Door Klaartje Kosters-Jong - 
‘We vluchten morgen Noord-
Korea uit. Morgenmiddag zie ik 

je op het station, maar vertel het 

tegen niemand!’ Toen de Noord-

Koreaanse schrijver Jang Jin-sung 

dat afsprak met een vriend mochten 

zelfs zijn ouders dat niet weten. Te 

gevaarlijk. Afgelopen week vertelde 

hij er in Nederland meer over.
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