Nieuwsbegrip over veteranen
tekst niveau A

Post voor Nederlandse soldaten in het buitenland
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Gelukkig is er in Nederland geen oorlog. Toch
heeft Nederland een leger en soldaten. Zij
werken vaak in landen waar wel oorlog is. De
Nederlandse soldaten vinden het leuk om post
te krijgen. Bijvoorbeeld een brief of een
kleurplaat van hun kinderen. Of een zak drop
van oma.
Veteranen
Post voor de Nederlandse soldaten
Veel Nederlandse soldaten (mannen èn vrouwen)
werken in gebieden waar oorlog is. Of waar oorlog is geweest. Bijvoorbeeld in Irak,
Afghanistan of Afrika. Ze helpen daar mee om te zorgen dat er vrede komt. Of te zorgen dat
er vrede blijft. Elke Nederlandse soldaat die in het buitenland heeft gewerkt heet ‘veteraan’.
Elk jaar in juni is er in Den Haag de Nederlandse Veteranendag. De veteranen worden dan
in het zonnetje gezet. En er is een grote optocht met veteranen. Je kunt zelf ook naar de
Nederlandse Veteranendag gaan. En het komt ook op televisie.
Post
Nederlandse soldaten die in het buitenland werken, zijn vaak lang van huis. Ze missen dan
hun familie, kinderen en vrienden. Ze vinden het leuk om post van hen te krijgen.
Bijvoorbeeld een brief, een kaart, of een pakje. Vroeger was dat ook al zo. Toen duurde het
heel lang voordat je nieuws van huis kreeg. Er waren toen maar weinig telefoons. Ook waren
er geen computers. Brieven en pakjes kwamen met de boot. Dat duurde soms maanden.
Skype en bellen
Tegenwoordig gaat dat veel makkelijker. Nu heeft iedereen een mobiele telefoon. Je kunt
bellen of een berichtje sturen. Soms is het niet veilig om met de mobiele telefoon te bellen.
Anderen weten dan namelijk precies waar je bent. Soms is dat juist geheim. Maar er is
gelukkig een telefoon in het kamp waarmee je kunt bellen. Ook zijn er tegenwoordig
computers. Daarmee kun je e-mailen. Of soms zelfs bellen via Skype. Maar nu worden er
ook nog steeds brieven geschreven. En worden er pakjes verstuurd. Net als vroeger.
Alles komt voorbij
Bettina werkt bij de postafdeling van het leger. Zij bekijkt en verdeelt alle post. Met een
speciaal apparaat kijkt ze ook in de pakjes. Sommige dingen mogen namelijk niet verstuurd
worden. Zoals vloeibare dingen of eten dat kan bederven. Als bijvoorbeeld een pot
pindakaas kapot gaat, wordt alle andere post ook vies en nat. Dat kan natuurlijk niet! Mensen
sturen van alles naar de Nederlandse soldaten, zegt Bettina. ‘Van stroopwafels tot sokken,
alles komt voorbij!’
Naar: www.veteraneninstituut.nl

iemand in het zonnetje zetten = iets aardigs voor iemand doen
bederven = als je eten te lang bewaart, gaat het rotten. Je moet het dan weggooien.
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