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Doelgroep
1ste graad lager onderwijs & 3de leerjaar 

JEF in de klas
JEF wil kinderen en jongeren filmwijs maken. We dagen 
je als leerkracht uit om het medium film breed in je 
lessenpakket te integreren. We reiken je tools aan om je 
leerlingen de film op een actieve, creatieve en kritische 
manier te laten beleven. Naast deze map hebben we nog 
meer in huis. Je vindt het overzicht achteraan in deze 
lesmap.

Lesmap
In de map zoomen we in op de productie van de film, 
de thematiek en de verhaallijn, maar we geven ook 
interessante filmtechnische duiding. De lesmap is doorspekt 
met weetjes, vragen en methodieken. 
 

Pahuna

De inhoud van deze lesmap is eigendom van JEF en mag 
enkel worden overgenomen en hergebruikt mits vermelding 
van JEF.

Afspeellijst �
Bij Pahuna is een uitgebreide afspeellijst beschikbaar op 
YouTube met beelden van de making of, interview- en 
filmfragmenten. Je kan deze fragmenten inzetten als rode 
draad bij de filmbespreking. 

Pinterest �
Neem er zeker ook het prikbord op Pinterest bij. Je vindt 
er tal van leuke, visuele en interessante beelden en 
elementen die je kan koppelen aan de bespreking.
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Heb je een vraag of bedenking bij deze lesmap? 
Stuur een mail naar jefi ndeklas@jeugdfilm.be
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In de pers
“Pahuna geeft een onschuldige en eenvoudige kijk op de 
vluchtelingencrisis. Maar de boodschap en de emoties 
die bij deze film horen, kunnen kinderen helpen om een 
grotere, complexere realiteit in de wereld te begrijpen.”
- Sonal Pandya, Cinestaan

“De impact die de vooroordelen en angsten van 
volwassenen hebben op kinderen, wordt op een 
aangrijpende manier onderzocht in Pahuna. De 
regisseur is ervan overtuigd dat kinderen dit verhaal over 
leeftijdsgenoten zullen begrijpen, omdat ze de thema’s 
herkennen. Misschien kunnen hun ouders nog iets van hen 
leren.” - Cherylann Molla, Deccan Chronicle

Introfilm
Bekijk zeker deze intro voor je naar de film gaat.
Dit filmpje wordt ook getoond in de cinema of het CC waar 
je de film met je klas gaat bekijken. 

Synopsis
Pranay en zijn zusje Amrita wonen op de grens tussen 
India en Nepal. Wanneer hun dorp wordt aangevallen door 
soldaten gaan de kinderen samen op de vlucht. Ze nemen 
hun babybroertje mee terwijl mama en papa achterblijven in 
het dorp. Midden in het bos vinden ze een oude bus waarin 
ze gaan schuilen. Ze wachten op de komst van hun ouders, 
maken de bus een beetje gezellig en gaan op zoek naar 
eten. Ze proberen goed voor elkaar te zorgen. Maar het 
wachten duurt wel erg lang en in het bos dreigt er gevaar.

Samenleven zonder conflicten is niet eenvoudig, maar 
kinderen geven hier het goede voorbeeld. Tegen de 
achtergrond van politieke en religieuze spanningen (die 
nooit in detail behandeld worden) proberen de moedige 
Pranay en Amrita er het beste van te maken. Een 
verrassend opgewekte film vol kinderlijke fantasie, onschuld 
en solidariteit.

Technische kaart
Een film van Paakhi A. Tyrewala
IN NP, 2019, 88 minuten, Nederlandse voice-over

Scenario  Biswas Timshina
Productie  Purple Pebble Pictures
Muziek  Sagar Desai
Cinematografie Ragul Dharuman
Cast   Anmoul Limboo, Ishika Gurung, 
   Mahendra Bajgai, Saran Rai, Manju Chhetri
Distributie  MOOOV
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https://www.cinestaan.com/reviews/pahuna-the-little-visitors-28791
https://www.deccanchronicle.com/entertainment/bollywood/111218/children-are-worst-affectedby-violence.html
https://www.youtube.com/watch?v=SA7yE2Nxt7o&list=PLdKaY1_rO61ZhTtvT4icd82ZPc2LI2EFQ&index=2&t=0s


De makers
Paakhi A. Tyrewala schreef en regisseerde Pahuna. Ze werd 
daarbij geholpen door haar producenten: de gerenommeerde 
Bollywood filmster Priyanka Chopra en haar moeder (!) Madhu 
Chopra hopen met deze film zoveel mogelijk kinderen te bereiken, 
en via hen ook de ouders. Kinderen worden volgens hen te vaak 
meegesleept in een verhaal van volwassenen waarbij hun mening 
niet wordt gevraagd. Bovendien gaat het in deze film om een 
universeel probleem, Priyanka kaart aan dat het evengoed om 
Mexicaanse of Syrische kinderen kon gaan – dit verhaal kan zich 
op een bepaald niveau overal ter wereld afspelen.

Pret op de set
Een film maken met kinderen is niet altijd even makkelijk. Zo viel 
het meisje dat Amrita vertolkt eens uit vermoeidheid in slaap in 
het midden van een dialoog. Ook hadden de jonge acteurs het 
altijd koud – vaak waren hun handen bijna blauw van de lange 
uren buiten. En de baby? Die huilde telkens wanneer men “actie!” 
riep. Maar wanneer hij echt moest huilen zoals in het script? Ho 
maar, dan bleef het stil! Met zo’n grote groep creatieve mensen 
was het echter altijd gezellig. Pret op de set, dat was er sowieso!

Filmproductie

 � Hier hoor je Priyanka over haar rol als producer van 
Pahuna.

 � Bekijk zeker eens een stukje uit de making of met de 
klas.
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https://www.youtube.com/watch?v=hkyKglEZ8QA&list=PLdKaY1_rO61ZhTtvT4icd82ZPc2LI2EFQ&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=JNWZF8LWVj4&list=PLdKaY1_rO61ZhTtvT4icd82ZPc2LI2EFQ&index=4


Internationale erkenning
Pahuna ging in première op het Toronto Internationaal Film 
Festival (TIFF) in 2019 en kreeg de prijs van Beste Film en een 
speciale vermelding van de professionele jury op het Schlingel 
filmfestival in Duitsland. Wereldwijd werd Pahuna vertoond 
in bioscopen en op bijzondere locaties zoals in een Syrisch 
vluchtelingenkamp. De makers zeggen zelf overweldigd te zijn 
door de grote internationale belangstelling.

Wist je trouwens dat er een cameo van een groot Indiaas 
voetballer in Pahuna verscholen zit? Een cameo of glimprol is een 
heel kort optreden van een bekende persoon in een film. Wanneer 
je de kinderen samen ziet voetballen, treedt Bhaichung Bhutia op 
als hun coach en trapt een balletje mee. Bhutia is een bekende 
voetballer. Als aanvaller werd hij ‘the Sikkimese Sniper’ genoemd 
vanwege zijn talent en schietvaardigheid. 
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 � Herbekijk hier het korte fragment!
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https://www.youtube.com/watch?v=YdUuS9VGl3w&list=PLdKaY1_rO61ZhTtvT4icd82ZPc2LI2EFQ&index=8&t=0s


In Pahuna komen een heleboel interessante thema’s aan bod. We 
bespreken ze en linken ze aan passende opdrachten.

Familie en gezin
Amrita en Pranay vluchtten met hun kleine broertje weg uit hun 
dorp. Hun moeder besliste om hun vader te zoeken die een 
andere route nam om de aanvallers af te leiden. Sindsdien zijn ze 
moederloos en alleen. Maar moeders vinden hun kinderen altijd 
terug, toch?

 � Herbekijk samen met de kinderen dit fragment.

Pranay vangt een konijn, maar krijgt het niet over zijn hart om 
het te doden en op te eten. Dieren zijn onze vrienden luidt het, 
we mogen ze niet opeten! Bovendien laten ze het konijn vrij, 
ze houden het ook niet als huisdier, want ook dit dier heeft een 
familie en een moeder. Maar moeders vinden hun kinderen altijd 
terug, toch?

Vragen voor de leerlingen
 W Staan jullie er wel eens bij stil dat ook dieren een 

familie hebben? 
 W Weet je wie de papa of mama is van jouw huisdier?
 W Eten jullie vlees thuis? Zou je het ook nog doen als je 

zelf het dier zou moeten doden?

 � Herbekijk dit fragment samen met de kinderen.

Vragen voor de leerlingen
 W Zong je mama of papa soms voor jou als je ging 

slapen?
 W Welke liedjes zingt men bij ons? Wil iemand zijn 

liedje zingen voor de klas?

Slaap kindje slaap
Beluister samen met de kinderen verschillende wiegeliedjes 
uit diverse landen. Kies er enkele uit die makkelijk na te 
zingen zijn in de klas, bijvoorbeeld in het Italiaans, Frans of 
Engels – zo krijgen ze meteen ook voeling met een andere 
taal. Welk liedje vinden ze het allermooist?

 � Hier vind je er een heleboel!
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https://www.youtube.com/watch?v=aeT3nz4jlRI&list=PLdKaY1_rO61ZhTtvT4icd82ZPc2LI2EFQ&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=IS8qot2cYJo&list=PLdKaY1_rO61ZhTtvT4icd82ZPc2LI2EFQ&index=10
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1JPCVROsLh4E7zmzUGvuTDFikc_Lbsfl


Vluchtelingen
In Pahuna wordt verwezen naar een conflict, maar er wordt 
niet dieper op ingegaan. Wie zich verdiept in de geschiedenis 
van Nepal, zal ontdekken dat het gaat om de zgn. ‘maoïstische 
oproer’, waar burgers en militairen bij betrokken waren. Het 
conflict staat niet centraal in de film, alle aandacht van het 
jonge publiek gaat naar de belevenissen van de kinderen die 
vluchten om te overleven. Producer Priyanka Chopra vindt dit 
een belangrijk verhaal om te vertellen. Niet alleen voor kinderen 
uit de regio, maar ook voor kinderen over de hele wereld. 
Ontelbaar veel mensen zijn op de vlucht voor oorlog, armoede en 
klimaatverandering. 

 � Meer weten over het conflict tussen India en Nepal? 
Hier vind je een handige video.

Overheen grenzen
Laat de kinderen in groepjes op Google Maps de regio 
Sikkim opzoeken waar deze film zich afspeelt. Amrita 
en Pranay begonnen aan hun tocht vanuit een dorpje in 
Nepal. Kies samen een Nepalees dorp en stippel uit hoe 
je zou kunnen vluchten naar Sikkim. Over wegen? Door 
bossen? Hou rekening met rivieren, bergen en moeilijk 
te doorkruisen gebieden. Laat ze de route aanduiden en 
vergelijken met andere groepjes in de klas.  

In de schoenen van een vluchteling
Via de app My Life as a Refugee (iOS en Android) 
kunnen kinderen zich verplaatsen in de identiteit van een 
vluchteling van hun leeftijd. Ze kiezen een personage dat 
moet vluchten en zo komen ze voor levensbepalende 
beslissingen te staan: hoe overleef je, hoe zoek je een 
veilige plek, hoe vind je je familie terug en hoe begin je aan 
een nieuw leven? Het komt allemaal aan bod.

 � Bekijk ook eens de virtual reality video die je 
middenin een vluchtelingenkamp katapulteert. Je kan 
in alle richtingen kijken. Sidra, een Syrisch meisje dat 
er leeft, vertelt over haar vlucht en over het leven met 
haar familie in dit Jordaans vluchtelingenkamp. Bekijk 
de video met een Google Cardboard viewer voor een 
optimale ervaring en download de gratis app Within 
(iOS en Android).
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https://www.youtube.com/watch?v=ssUvFPn8DzQ&list=PLdKaY1_rO61ZhTtvT4icd82ZPc2LI2EFQ&index=8
https://www.google.be/maps
https://mylifeasarefugee.org
https://www.youtube.com/watch?v=mUosdCQsMkM&list=PLdKaY1_rO61ZhTtvT4icd82ZPc2LI2EFQ&index=17. 
https://arvr.google.com/cardboard/
https://www.with.in/get-the-app


Religie
Over een andere religie dan die van jou hoor je soms de wildste 
verhalen. Wat anders is, boezemt vaak angst in. Kijk maar 
wat Christenen denken over Joden, Hindoes over Moslims en 
ga zo maar door. Ook in Pahuna komen (conflicten tussen) 
verschillende religies aan bod.

 � Herbekijk samen met de kinderen dit fragment.

De oudste man van de familie zegt dat Christenen soldaten 
zijn van de duivel. Dat ze lange jurken dragen om kinderen te 
ontvoeren, dat ze je vetmesten om je vervolgens op te eten. 
Bovendien laten ze je met hun bijzondere krachten je eigen goden 
vergeten.

Vragen voor de leerlingen
 W Is iemand bang van sommige gebruiken uit onze 

godsdienst? 
 W Ben jij soms bang voor andere godsdiensten? 

Waarom?
 W Wat zou jij doen als je de verhalen van de oude man 

hoort? Zou je ook besluiten te vluchten, of zou je 
besluiten om bij de groep te blijven? Waarom?

Sprookjes, verhalen en  
fantasie
Verhalen en fantasie spelen in Pahuna een grote rol. Zo zagen 
we de dorpsoudste gretig vertellen over baby-etende priesters, 
en ook na het drinken van rijstwijn komen de verhalen bij hem los. 
Zo heeft hij het over het bestaan van een yeti, een eeuwenoude 
mythe die de ronde doet onder volkeren uit het himalayagebergte. 
Voor hen is dat het alles behalve een mythe – men is er stellig 
van overtuigd dat dit magische wezen bestaat!

 � Kijk samen nog eens naar dit fragment. 

Filosoferen in de klas
Ga met de kinderen in een kring zitten. Verduister de klas 
een beetje en maak het gezellig met enkele kussens. 
Samen gaan we filosoferen. Baseer je op één kernvraag en 
ga van daaruit verder.

Vragen voor de leerlingen
 W Moet je iets met je eigen ogen gezien hebben om 

zeker te zijn dat het bestaat?

Meer info over filosoferen in de klas vind je in onze 
‘verzameling van werkvormen’.
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https://www.youtube.com/watch?v=B8DJ3RJkfCo&list=PLdKaY1_rO61ZhTtvT4icd82ZPc2LI2EFQ&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=9jyC-FWSuFA&list=PLdKaY1_rO61ZhTtvT4icd82ZPc2LI2EFQ&index=13&t=0s
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/lesmappen


Verhalen overleveren
Verhalen veranderen doorheen de tijd. Men vertelt wat er is 
bijgebleven en voegt er zelf onbewust details aan toe. Ga 
in een kring zitten. Fluister een verhaal in het oor van de 
leerling rechts van jou. Stop er veel details in, bijvoorbeeld 
een beschrijving van de omgeving, het weer, de kleren, 
bepaalde kleuren of een specifieke geur. De leerling luistert 
goed en vertelt dit verhaal verder aan de volgende. De 
laatste leerling vertelt luidop het verhaal. Hoeveel van het 
startverhaal is er overgebleven? Hilariteit verzekerd! Beeld 
je maar eens in hoezeer een verhaal een andere vorm kan 
aannemen doorheen verschillende generaties en eeuwen. 
Ook als iemand jou iets vertelt is het verhaal wellicht al 
vervormd.

Zelfstandigheid
Pranay, Amrita en hun broertje Bishal moeten zien te overleven 
zonder hun ouders. Samen vinden ze onderdak in een oude bus. 
Maar ze moeten ook afwassen, eten vinden, koken, zich ‘s nachts 
verwarmen en hun broertje verzorgen. 
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Vragen voor de leerlingen
 W Pranay en Amrita kunnen goed voor hun broertje 

zorgen en weten hoe ze moeten koken, een konijn 
vangen en vuur maken. Kan jij die dingen ook? 

 W Leerde je al gelijkaardige dingen toen je ging 
kamperen of naar de jeugdbeweging ging?

 W Moet je thuis ook vaak helpen met klusjes, 
bijvoorbeeld afwassen? Wat leerde jij van je ouders?

 � Herbekijk samen met de klas dit korte fragment.

Vuur!
Ga met de kinderen naar buiten, maak op een veilige plaats 
een vuurtje met een vuurboog. Dat is een houten voorwerp 
waarbij je vuur maakt door te wrijven. Er ontstaat een heet 
kooltje, waarmee je dan weer een tondel kan aansteken. 
Een tondel kan bijvoorbeeld gedroogd hooi zijn of stukjes 
schors.

Op ons Pinterest bord vind je kindvriendelijk en 
gebruiksklaar materiaal, een fijn boek en tips rond het 
maken van vuur met kinderen.

 � Hier kan je zien hoe je door middel van een vuurboog 
een vuurtje kunt maken.

Wildplukken
Trek het bos of de weide in met de klas en ga eens 
wildplukken. Waan jezelf een echte survival expert! Via de 
app Vild Mad (iOS en Android) kan je eetbare planten en 
paddenstoelen identificeren. Wat dacht je van een lekkere 
pesto, een verse limonade of een heerlijk beleg voor op je 
boterhammen? Experimenteer erop los en laat de kinderen 
iets bereiden met hun vers geplukt groen. Opgelet: niet 
in elk bos mag je zomaar wildplukken. Doe het nodige 
opzoekwerk voor je eropuit trekt.

Op ons Pinterest bord vind je heel wat leuke herkenfiches, boeken 
en tips rond wildpluk met kinderen.
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https://www.youtube.com/watch?v=srgtyPkUmlc&list=PLdKaY1_rO61ZhTtvT4icd82ZPc2LI2EFQ&index=14&t=0s
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https://apps.apple.com/us/app/vild-mad/id1230602644
https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.vildmad.sankeapp&hl=nl
https://www.pinterest.com/jefindeklas/pahuna/


Locatie
Pahuna speelt zich af in het prachtige Sikkim, een deelstaat 
van India. We zien het Himalayagebergte op de achtergrond, de 
weidse landschappen waarin geiten grazen, een gezellig dorp … 
Maar de meeste scènes spelen zich af in het bos, in het busje 
waar de kinderen onderdak vonden. 

Filmlocaties bijeen sprokkelen
Bespreek met de klas welke locaties allemaal nodig 
waren voor Pahuna: een dorp om uit te vluchten, de route 
onderweg, een plek om aan te komen en te overnachten, 
een nabijgelegen dorp met een klooster, ... 

Deel vervolgens de kinderen op in groepjes en laat ze zelf 
een digitaal moodboard samenstellen voor een eigen film. 
Gebruik hiervoor Canva. Geef ze elk een startlocatie voor 
een mogelijke vluchteling uit Afghanistan, Syrië, Zuid-
Soedan, Venezuela... Uit welk dorp komt het personage? 
Welke route kiest hij? Wat komt hij allemaal tegen? Ziet hij 
bergen, een jungle, een vervuilde stad, rijstvelden? Waar 
overnacht hij? Op het strand, in een verlaten hut, onder de 
sterrenhemel?

Een plek om te overnachten
Als jij zo’n verlaten busje zou vinden op je weg, ergens 
waar je de nacht moest doorbrengen, hoe zou jij het dan 
inrichten? Of wat dacht je van een verlaten zwembad, een 
leegstaand huis, een oude tram? Geef de leerlingen een 
heleboel tekenmateriaal, scharen, lijm en magazines om uit 
te knippen. We maken een collage! Laat ze nadenken over 
nieuwe samenstellingen: knip bijvoorbeeld niet zomaar een 
zetel uit, maar tover hem om tot iets nieuws met een ander 
stofje of met bloemen uit een jurk die je elders vindt.

Op ons Pinterest bord vind je een aantal afbeeldingen van 
verlaten plekken die je kan printen om mee aan de slag te gaan, 
maar je kan het ook spannend maken en gewoon vanaf een leeg 
blad starten. Daarnaast geven we ook graag wat inspiratie over 
collagetechnieken mee.
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Timelapse montage
Af en toe zien we opvallende sprongen in de tijd binnen eenzelfde 
scène. Dat noem je ‘timelapse’. Dit is een manier van monteren 
die een vrolijke, luchtige toets aan het geheel geeft. Op deze 
manier vertel je iets veel sneller dan het in werkelijkheid gebeurde. 
Zo kan je in één minuut alle activiteiten van één dag aaneenrijgen. 
Je knipt namelijk momentopnames uit één handeling en verbindt 
vervolgens verschillende handelingen.

 � Een mooi voorbeeld zien we in dit fragment.

In dit voorbeeld is gekozen voor een snelle montage: zo zie je de 
stappen die de kinderen doorlopen.

Vragen voor de leerlingen
 W Som op wat Amrita en Pranay allemaal doen.
 W Hoeveel tijd denk je dat ze voor dit alles nodig 

hadden?
 W Hoe lang duurde het fragment waarin je dit alles zag?
 W Waarom zou de regisseur dit zo snel getoond 

hebben?

Spanning
In Pahuna worden spannende momenten soms versterkt door 
bijpassende muziek, waardoor een scène extra cachet krijgt. Dat 
horen we bijvoorbeeld telkens wanneer de priester in beeld komt. 
Ook zien we vaak slow motion, wat de spanning versterkt. De 
beelden komen veel trager op het scherm, waardoor ze langer 
lijken te duren dan in werkelijkheid 

 � Herbekijk samen dit fragment.

Traag, trager, traagst
Experimenteer met de app Slow Cam (iOS en Android). 
Laat de kinderen in kleine groepen filmpjes maken van een 
spannende gebeurtenis. Zo kan je iemand filmen die heel 
erg schrikt of een aanvaller die luid brullend binnenstormt. 
Je kan het zo gek niet bedenken! Laad je filmpje in de app 
en test eens hoe dat eruit ziet wanneer we alles vertragen. 
Zo krijg je meteen een heel ander effect!

Muzikale spanning
Verduister de klas om de juiste sfeer te bekomen. Beluister 
samen met de leerlingen verschillende soorten muziek uit 
spannende of enge films. 

Vragen voor de leerlingen
 W Wat maakt deze muziek zo spannend?
 W Wat hebben de fragmenten gemeenschappelijk met 

elkaar?
 W Wat zou er tijdens welk fragment volgens jou 

gebeuren?

 � Hier kan je spannende muziek beluisteren uit diverse 
films.
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https://www.youtube.com/watch?v=IsUGctt5bd8&list=PLdKaY1_rO61ZhTtvT4icd82ZPc2LI2EFQ&index=18&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=w6QK-sddRp4&list=PLdKaY1_rO61ZhTtvT4icd82ZPc2LI2EFQ&index=16
https://apps.apple.com/us/app/slowcam/id711410659
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobile.bizo.slowmotion&hl=nl
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Laat je ook inspireren door het visuele Pinterest prikbord van 
Pahuna. Je vindt er tips rond het maken van vuur met kinderen, 
wildplukken in het bos, boeken rond vluchtelingen en zoveel meer.
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Het model 
filmwijsheid
Ons model filmwijsheid gaat dieper in op de creatieve, culturele 
en kritische doelstellingen die je kan stimuleren met audiovisuele 
media.

Op zoek naar 
inspiratie?

Filmwijze waaier
In onze Filmwijze waaier vind je verschillende opdrachten om 
je te verdiepen in alle aspecten van filmwijsheid. Zo willen we 
leerlingen aanmoedigen om via film hun vaardigheden te blijven 
ontwikkelen.

JEF makers
JEF inspireert en stimuleert kinderen en jongeren die zelf films 
willen maken en experimenteren met audiovisuele media. Op 
JEFmakers.be vind je allerlei handige tutorials, websites en apps 
om met film aan de slag te gaan.

Facebookgroep voor leerkrachten
Zit je met een filmwijze vraag? Stel ze in onze Facebookgroep 
van ‘JEF in de klas’. Onze community helpt je verder. Of heb je 
zelf een tip? We kijken er alvast naar uit.

Vorming of nascholing rond film
In onze vormingen delen we graag onze jarenlange expertise. 
Op een actieve manier leggen we onze inzichten voor aan 
leerkrachten en begeleiders. Je vindt ons aanbod op onze 
website.

We ontwikkelden een eigen methodiek die zich focust op het 
leerproces en vertrekt vanuit de authentieke leeromgeving 
van de deelnemer en maker. De actieve betrokkenheid van 
de deelnemers en het plezier tijdens dit proces zijn voor ons 
cruciaal.
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