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krevat dush

karikoj

dyqan ilace

pije

rroba

kerkese per azil

vape

vjell, me kthy

ushqim banjo pyetje ftohte

i lodhur

semure

mjekdhimbje

emerjo familija

telefone

nuk kuptoj problem frike

temperatur

po

bilete internetpse

ku

kur

anijetrenautobus, makine

mos u zini

Albanees – Nederlandse

bed douche

apparaat opladen

inkopen medicijnen

drinken

kleding

asielaanvraag

heet

misselijk

eten WC/toilet vraag koud

moe

ziek

dokterpijn

naamnee familie

telefoon

Ik begrijp het niet probleem bang

koorts

ja

ticket/kaartje internetwaarom

waar

wanneer

schiptreinbus, auto

geen ruzie maken

Albanisch – Niederländisch
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communicatie Arabisch – Nederlandse

bed douche

apparaat opladen

inkopen medicijnen

drinken

kleding

asielaanvraag

heet

misselijk

eten WC/toilet vraag koud

moe

ziek

dokterpijn

naamnee familie

telefoon

Ik begrijp het niet probleem bang

koorts

ja

ticket/kaartje internetwaarom

waar

wanneer

schiptreinbus, auto

geen ruzie maken

Arabisch – Niederländisch
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Bett Dusche

Gerät laden

einkaufen Medizin

Getränke

Kleidung

Asylantrag

heiß

übel

Essen Toilette Frage kalt

müde

krank

ArztSchmerzen

Namenein Familie

Telefon

ich verstehe nicht Problem Angst

Fieber

ja

Fahrkarte Internetwarum

wo

wann

SchiffZugBus, Auto

nicht streiten

Duits – Nederlandse

bed douche

apparaat opladen

inkopen medicijnen

drinken

kleding

asielaanvraag

heet

misselijk

eten WC/toilet vraag koud

moe

ziek

dokterpijn

naamnee familie

telefoon

Ik begrijp het niet probleem bang

koorts

ja

ticket/kaartje internetwaarom

waar

wanneer

schiptreinbus, auto

geen ruzie maken

Deutsch – Niederländisch
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bed shower

charge device

shopping medication

drinks

clothes

asylum application

hot

feel sick

food toilet question cold

tired

ill

doctorpain

nameno family

phone

I donʻt understand problem scared

fever

yes

ticket internetwhy

where

when

shiptrainbus, car

do not fight

Engels – Nederlandse

bed douche

apparaat opladen

inkopen medicijnen

drinken

kleding

asielaanvraag

heet

misselijk

eten WC/toilet vraag koud

moe

ziek

dokterpijn

naamnee familie

telefoon

Ik begrijp het niet probleem bang

koorts

ja

ticket/kaartje internetwaarom

waar

wanneer

schiptreinbus, auto

geen ruzie maken

Englisch – Niederländisch
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Farsi – Nederlandse

bed douche

apparaat opladen

inkopen medicijnen

drinken

kleding

asielaanvraag

heet

misselijk

eten WC/toilet vraag koud

moe

ziek

dokterpijn

naamnee familie

telefoon

Ik begrijp het niet probleem bang

koorts

ja

ticket/kaartje internetwaarom

waar

wanneer

schiptreinbus, auto

geen ruzie maken

Farsi – Niederländisch
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lit douche

charger

faire des courses médicament

boissons

vêtements

demande de droit 
d' asile

chaud

nausée

manger toilette questions froid

fatigué

malade

médecindouleurs

nom de famillenon prénom

téléphone

je ne comprends 
pas

problème peur

fièvre

oui

titre de transport internetpourquoi

où

quand

bateautrainbus/car, voiture

il est interdit de se 
battre

Frans – Nederlandse

bed douche

apparaat opladen

inkopen medicijnen

drinken

kleding

asielaanvraag

heet

misselijk

eten WC/toilet vraag koud

moe

ziek

dokterpijn

naamnee familie

telefoon

Ik begrijp het niet probleem bang

koorts

ja

ticket/kaartje internetwaarom

waar

wanneer

schiptreinbus, auto

geen ruzie maken

Französisch – Niederländisch
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Koerdisch – Nederlandse

bed douche

apparaat opladen

inkopen medicijnen

drinken

kleding

asielaanvraag

heet

misselijk

eten WC/toilet vraag koud

moe

ziek

dokterpijn

naamnee familie

telefoon

Ik begrijp het niet probleem bang

koorts

ja

ticket/kaartje internetwaarom

waar

wanneer

schiptreinbus, auto

geen ruzie maken

Kurdisch – Niederländisch

text şişten

hacet dagirên

kiryari derman 

vexwarin 

kinc

 licu / penabet

germ

 dilhevketin

xwarin tûwalet pirs cemirî / sar

westin

nexweş 

hekîm êş 

navna ailc / malbat

telefon

ez famnakim astengi tirs

ta

herê

bilêt internet cima

 ku derê

kengî

gemitrênbas, erebe

pevçûne nekin
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seng dusj

lad enhet

handle medisin

drikkevarer

klær

asylsøknad

varm

uvel

mat toalett spørsmål kald

trett

syk

legesmerter

navnnei familie

telefon

jeg forstår ikke problem angst

feber

ja

bilett internetthvorfor

hvor

når

båttogbuss, bil

ikke krangle

Noors – Nederlandse

bed douche

apparaat opladen

inkopen medicijnen

drinken

kleding

asielaanvraag

heet

misselijk

eten WC/toilet vraag koud

moe

ziek

dokterpijn

naamnee familie

telefoon

Ik begrijp het niet probleem bang

koorts

ja

ticket/kaartje internetwaarom

waar

wanneer

schiptreinbus, auto

geen ruzie maken

Norwegisch – Niederländisch
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кровать душ

зарядить

медикаменты

напитки

одежда

жарко

плохой

еда туалет вопрос холоднo

устал

болeн

докторболь

имянет семья

телефон

я не понимаю проблема страх да

билет интернетпочему

где

когда

корабльпоездавтобус/машинa

не ссориться!

заявление на 
cтатус беженца

высокая 
температура

идти за 
покупками

Russisch – Nederlandse

bed douche

apparaat opladen

inkopen medicijnen

drinken

kleding

asielaanvraag

heet

misselijk

eten WC/toilet vraag koud

moe

ziek

dokterpijn

naamnee familie

telefoon

Ik begrijp het niet probleem bang

koorts

ja

ticket/kaartje internetwaarom

waar

wanneer

schiptreinbus, auto

geen ruzie maken

Russisch – Niederländisch
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krevet tuš

punjenje baterija

kupovina ljekovi/lekovi

pi!e

odjeća

zahtjev za azil

vruće/vrelo

mučno/slabo

hrana/obrok klozet/zahod/WC pitanje hladno

umorna/umoran

bloestna/bloestan

doktorbolovi

prezime/imene porodica/familija

telefon

ja ne razumijem problem strah/uplašen(a)

groznica

da

putna karta internetzašto

gdje

kad

brodvlak/vozautobus, auto

bez svađe

komunikacija Servo-Kroatisch – Nederlandse

bed douche

apparaat opladen

inkopen medicijnen

drinken

kleding

asielaanvraag

heet

misselijk

eten WC/toilet vraag koud

moe

ziek

dokterpijn

naamnee familie

telefoon

Ik begrijp het niet probleem bang

koorts

ja

ticket/kaartje internetwaarom

waar

wanneer

schiptreinbus, auto

geen ruzie maken

Serbokroatisch – Niederländisch
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ліжко душ

заряд

ліки

напої

одяг

жарко

нудота

їжа туалет питання холоднo

втомився

хворий

лікарбіль

ім'яні сім'ї

телефон

я не розумію проблема страх так

квиток інтернетчому

де

коли

корабельпоїздавтобус/машина

не сперечатися

заяву на статус 
біженця

лихоманкакупувати

Oekraïens – Nederlandse

bed douche

apparaat opladen

inkopen medicijnen

drinken

kleding

asielaanvraag

heet

misselijk

eten WC/toilet vraag koud

moe

ziek

dokterpijn

naamnee familie

telefoon

Ik begrijp het niet probleem bang

koorts

ja

ticket/kaartje internetwaarom

waar

wanneer

schiptreinbus, auto

geen ruzie maken

Ukrainisch – Niederländisch
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communicatie Tigrinya (Eritrea) – Nederlandse

bed douche

apparaat opladen

inkopen medicijnen

drinken

kleding

asielaanvraag

heet

misselijk

eten WC/toilet vraag koud

moe

ziek

dokterpijn

naamnee familie

telefoon

Ik begrijp het niet probleem bang

koorts

ja

ticket/kaartje internetwaarom

waar

wanneer

schiptreinbus, auto

geen ruzie maken

Tigrinya (Eritrea) – Niederländisch
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Urdu – Nederlandse

bed douche

apparaat opladen

inkopen medicijnen

drinken

kleding

asielaanvraag

heet

misselijk

eten WC/toilet vraag koud

moe

ziek

dokterpijn

naamnee familie

telefoon

Ik begrijp het niet probleem bang

koorts

ja

ticket/kaartje internetwaarom

waar

wanneer

schiptreinbus, auto

geen ruzie maken

Urdu – Niederländisch
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säng dusch

ladda mobilen

handla medicin

dryck

kläder

ansöka om asyl

varmt

mår illa

mat toalett fråga kallt

trött

sjuk

läkareont

namnnej familj

telefon

jag förstår inte problem rädd

feber

ja

biljett internetvarför

var

när

skepp, båttågbuss, bil

bråka inte

Zweeds – Nederlandse

bed douche

apparaat opladen

inkopen medicijnen

drinken

kleding

asielaanvraag

heet

misselijk

eten WC/toilet vraag koud

moe

ziek

dokterpijn

naamnee familie

telefoon

Ik begrijp het niet probleem bang

koorts

ja

ticket/kaartje internetwaarom

waar

wanneer

schiptreinbus, auto

geen ruzie maken

Schwedisch – Niederländisch


