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VOOR DE FILM
Opdracht 1

Wat is volgens jou een documentaire? Noem minstens twee kenmerken.
Beschrijf twee verschillende documentaires die je wel eens hebt gezien.
a. Noem twee overeenkomsten en twee verschillen tussen deze documentaires.
b. Wat was het doel van deze documentaires?

Opdracht 2

Een maker van een documentaire kiest voor een bepaald verhaal dat hij/
zij wil vertellen, net zoals dat gebeurt bij een speelfilm. Wat is dan toch
het verschil tussen deze twee genres?
Girl on a Mission gaat over Miruna, uit Roemenië, die als veertienjarig
meisje veel huishoudelijke taken op zich neemt. Ze maakt eten, doet de
was, verschoont luiers en troost haar broertjes en zusjes.
a. Denk je dat je over zo’n verhaal ook een speelfilm zou kunnen maken?
b. Doet het je denken aan een speelfilm die je al eens hebt gezien? Zo
ja, welke film en waarom?
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Opdracht 3

Roemenië is het op één na armste land van de Europese Unie. In dit
land leeft 48,5% van de kinderen in slechte omstandigheden waarbij
armoede het grootste probleem is. Een overgroot deel van de Roma
bevolking, waar Miruna bij hoort, leeft dan ook onder de armoede grens.
Omdat kinderen mee moeten helpen met het verdienen van geld, verlaten zij dan ook vaak, ondanks hun leerplicht, vroegtijdig hun school.
a. Waarom denk jij dat er een documentaire wordt gemaakt over dit
onderwerp?
b. Wat denk jij dat, naast een gebrek aan geld, nog meer ‘slechte leefomstandigheden’ kunnen zijn?

Opdracht 4 / OVER DE MAKERs

Hoe lang denk je dat de makers bezig zijn geweest met onderzoek doen
naar dit onderwerp? En hoe lang denk je dat ze hebben gedaan over het
filmen? Licht je antwoord toe.

Na de film
Opdracht 5 / OVER DE FILM

Waarom wil Miruna bij de politie werken denk je?
Waarom twijfelt ze op een gegeven moment dan toch of ze dit wel zal
gaan doen?
Denk jij dat het Miruna gaat lukken om bij de politie te gaan?
Miruna is aanwezig bij de uitreiking van de diploma’s van de afgestudeerde politiestudenten. Waarin verschilt de politie in Romenië met de
politie in Nederland?
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Opdracht 6 /Vernieuwd perspectief
Welk advies zou je willen geven aan Miruna?

Zou jij dezelfde huishoudelijke taken op je nemen om je familie te helpen?
Op welke manier kan Anca, de vrouw die de sociale hulpverlening biedt,
de familie van Miruna helpen denk je?
Miruna stelt dat als Anca het gezin niet zou helpen, de kinderen uit
huis zullen worden geplaatst. Wat zou dat denk je voor Miruna en haar
broertjes en zusjes betekenen? Wat zou hier goed aan zijn? En wat zou
er minder leuk aan zijn?
Aan het einde van de documentaire verschijnt artikel 27 van het kinderrechtenverdrag: ‘Je hebt het recht op extra steun als je ouders niet
voldoende voor je kunnen zorgen.’ Wat heb je aan dit recht denk je? En
wat heeft Miruna hieraan? Leg je antwoord uit.
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