
© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1

Woordenlijst Nederlands – Somalisch

behorende bij Tweede ronde, editie 2016



© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 2

Les 1
geachte sharafaysan
cursist (de) arday
geslaagd baastay
eindtoets (de) imtixaan kama dambeys
zelfstudie (de) iskaa ubaro
geleerd baratay
circa qiyaastii
al te aad
verstaan fahmi
zich opgegeven isqortay
vervolg (het) ku xiga
meedelen gaarsiinaynaa
geplaatst qeybiyay
ronde (de) door
serie (de) taxane
Delftse Delft ka yimid
methode (de) hab
zit in elkaar u habeesanyahay
grammatica (de) naxwa
cursief qalooc
gedrukt la daabacay
betekenis (de) macno
opzoeken ka baar
ernaast ku agyaal
uitdrukkingen hadalo
vertaald la turjumay
uitgelegd lagu sharxay
in totaal isugeyn
bevat leeyahay
index (de) tusmo alifbeeto
hierin halkan
opgenomen lagu qoray
daaraan taasi
voor het eerst = de eerste 
keer
voorkomen muuqdaan
wat voor noocee
gaan om isula dhaqmaan
geregeerd loo maamulaa
droog qalayl
basis (de) asal
economie (de) dhaqaalo
vele badan
besproken laga warami
mogelijkheden fursado
discussie (de) wadahadal

hoofdstuk (het) cutub
grondig si fiican
voorbereiden sii diyaari
wijzen (op) xusuusinaynaa
intensieve degdeg ah
puntjes dhibco
tot in de puntjes = 
precies
rekent ku talagal
minstens ugu yaraan
voorbereiding (de) diyaarin
succes (het) nasiib wacan
groet (de) salaan
secretariaat (het) xoghayn

Les 2
wist ogayn
lag ku taalay 
idee (het) fikrad
ik had geen flauw idee = 
ik wist het helemaal niet
de één mid
meende maleeyay
iemand anders qof kale
bodem (de) sal
zei ayuu yiri
een derde mid sadexaad
klompen kabo alwaax ah
intussen dhanka kale
weet ik beter = weet ik 
meer
werkelijkheid (de) xaqiiqadu
Noordzee (de) badda waqooyi
evenals sidoo kale
onafhankelijke madax banaan
staat (de) gobol
hoofdstad (de) caasimad
daar van taas
gewone caadiga ah
je kunt je gewone 
schoenen aan = je kunt je 
gewone schoenen dragen
nergens meelna
kunnen ontdekken = 
gezien
skates kabo shaagag leh
maten cabirada
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gingen tagnay
zo’n la mid ah 
smal ciriiri
trap (de) jaranjar
recht toos
omhoog kor usocota
logisch macquul
volg ka raacdaa
buitenlander (de) ajanabi
delen qaybo
gehoord maqlay
Russisch (het) af-Ruush
Chinees (het) af-Shiino
Arabisch (het) af-Carabi
Turks (het) af-Turki
huisgenoten dad guri aad wadaagtaan
m’n tayda
ingeburgerd dhexgashay
doei nabadeey
fietst baaskiil wadataa
naartoe tagtaa
regenkleding (de) dharka roobka
vergadering (de) kulan
zeilen shiraaca
wou rabay
meer (het) wabi
geloof umaleynayaa
kon aqaani
dat doet er niet toe = dat 
is niet belangrijk
zeiden yiraahdeen
zwemmen dabaal

Les 3
hoi hallow
ogenblikje sug wax yar
roep uyeeri
dagje (het) maalin
Chinese Shiine ah
gasten marti
regelen diyaarino
te voet lug
prettiger ka wanaagsan
warmte (de) kuleyl
uitgangspunt (het) meel laga bilaabo
ontstaan aasaas
rondom ku wareegsan

werd noqotay
handel (de) ganacsi
Amsterdammers = 
inwoners van Amsterdam
lieten ogolaadeen
stadhuis (het) xaafiiska dowlada hoose
bouwen dhiseen
geworden noqotay
dankzij daraadiis
Lodewijk Louis 
vochtig qoyan
sindsdien tan iyo markaas
paleis (het) qasri
tentoonstelling (de) bandhig
afijn, we zien wel = nou 
ja, we beslissen later
grachten kanaalo
opgezocht ka baaray
stelsel (het) nidaam
ter wereld = op de wereld
maar liefst = wel = niet 
minder dan
bruggen buundooyin
gegraven la qoday
groei (de) koritaan
ten behoeve van awgeed
vervoer (het) gaadiid
destijds berigaa
kooplui ganacsadayaal
goederen alaab
lagen yaaleen
zolder (de) stoorka sare
hierna kabacdi
eiland (het) jasiirad
ernaartoe tagi
pont (de) doon
dichtbebouwde dhismo badan
wijk (de) degmo
ontstaan aasaasmay
gevaarlijk khatar
mij te gevaarlijk = ik 
vind dat te gevaarlijk
criminaliteit (de) gaboodfalyada
coffeeshop (de) = café 
waar softdrugs verkocht 
worden
softdrugs daroogada jilicsan
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verkocht iibiyo
overdrijft ka badbadisay
meid gabaryahay
overkomen ku dheceen
nou goed dan = oké
vergat ilaaway
neem mee soo qaad
plattegrond (de) khariirad
creditcard (de) credit card
hè? haye

Les 4
kom langs soo mar
kwam yimid
het kwam er niet van = 
het gebeurde niet
afspraak (de) ballan
huizen guryo
keurig nidaamsan
rij (de) saf
dak (het) saqaf
ervoor hortiis
schuurtje (het) bakhaar
populair la jecelyahay
van voren soojeed
planten dhir
gordijnen daahyo
verbergen qarsadaan
niets te verbergen hebben 
= er is niets wat ze willen 
verbergen 
hond (de) eey
springt boodayaa
tegemoet ka hor yimid
kop (de) madax xayawaan
krijgt op z’n kop = ze 
spreken hem boos toe
kalm isdeji
bieden aan u bandhigeynaa
hangen sureynaa
gang (de) dhexda
paraplu’s dallado
bak (de) caag
gaan voor naga hormareen
schaal (de) saxan
piano (de) biyaano
kast (de) armaajo

schoonvader (de) soddog
gastheer (de) qof marti loo yahay
vloer (de) dhul
tekeningen sawiro
bankstel (het) fadhiga salootada
kat (de) mukulaal
glazen quraarad ah
album (het) buug masawiro
Spitsbergen Spitsbergen 
geluidsinstallatie (de) sameecado
platen sawiro
zonnebloemen gabbaldaye badan
schilder (de) aartiiste rinji
slaapkamer (de) jiifka
badkamer (de) mushqul
was (de) dharka la dhaqayo
pc’s kumbiyuutaro
koekjes buskud
zich voorstellen is baraan
netjes si wanaagsan
schenken in shubayaan
appelsap cabitaanka tufaaxa
vooruit dan maar = oké, 
ik vind het deze keer 
goed
vuil wasakh
zessen lixda

Les 5
manieren siyaabooyin
een heleboel badan
je redden isdabar
enigszins xoogaa
bedoeling (de) ujeedadu
uit je hoofd xifdi
overbodig looma baahna
verschrikkelijk aad u xun
zorgen ku talagal
onbekende la garaneyn
zorgvuldig si fiican
beluisteren dhageysaneysaa
totdat ilaa
zin (de) jumlad
verstaat fahantid
uitspraak (de) dhawaaq
dient (voor) loogu talagalay
vervelend dhib



© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 5

groep (de) fasal
in vullen la buuxiyo
bedoeld (voor) loogu talagalay
uitsluitend oo kaliya
gedurende intuu socdo
geoefend ku celceliyay
onder andere ka mid ah
leren barasho
gehad qaadatay
contacten xiriir
hulpmiddel (het) caawimaad
zich voordoet dhacdo
overzicht (het) guudmar
tien tegen één = het is 
bijna zeker
oplossen xalin
pagina (de) bog
blokjes afar gees leh
onderdeel (het) qeyb
voorin horey ku taal
nou en of = zeker!
in je eentje kaligaa
regel (de) sadar
alinea (de) baaragaraaf
bedenk soo alif
spreek uit ku dhawaaq
hardop kor uqaad codka
bladzijde (de) bog
ga je gang = je kunt 
beginnen

Les 6
platteland (het) baadiyo
eenzaam cidlo
boerderij (de) beeraha
nog geen aanan gaareyn
inwoners dadka deegaanka
zochten dooneynay
vrijheid (de) xoriyad
stilte (de) aamusnaan
reageert jawaabay
trieste murugo leh
wijk (de) degmo
somber calool xumo leh
winkelcentrum (het) xarun ganacsi
beviel ku faraxsan
geleidelijk tartiib tartiib

verlangen (het) rabitaan
kregen dhalnay
stap (de) tilaabo
de stap gezet = de 
beslissing genomen
seconde (de) ilbiriqsi
spijt (de) qoomamo
leiden hagayaan
trots isagoo ku faanaya
verbouwing (de) dib udhis
linkerhanden gacmo bidix 
al doende leert men = je 
leert iets door het te doen
handig gacan qabsi wanaagsan
sla (de) salar
knikt madaxa ruxday (haa)
bloeien ubax dilaacay
hobby (de) hiwaayad
wijst … aan farta ku fiiqay
bakkerij (de) dukaan rooti lagu dubo
smid (de) tumaal
paard (het) faras
wagen (de) gaari
verdwenen la waayay
opheffing (de) burin
bedreigd (met) handaday
geprotesteerd mudaharaaday
oorspronkelijke asal ah
bewoners dadka deegaanka
gemeenschap (de) bulsho
gebeurtenissen dhacdooyin
tref ku arkaysaa
begrafenis (de) aaska
actie (de) banaanbax
verenigingen ururo
toneel (het) tiyaatar
jongeren dhalinyaro
landbouw (de) beeraha
biedt bixinayo
bedrijfsleven = 
commerciële bedrijven
niettemin saas oo ay tahay
overwegen ku fikirayaan
gezinnen qoysas
zich vestigen dagaan
aantrekkelijk soo jiidasho leh
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is het gedaan met onze 
rust = is onze rust 
verdwenen

Les 7
koninklijk ee boqoreed
wel = misschien niet?
democratie (de) dimuqraadiyad
staatshoofd (het) madaxda gobolka
werkelijke dhabta ah
verkiezingen doorashooyin
grondwet (de) dastuur
rechten xuquuq
vastliggen lagu qoray
formele rasmi ah
titel (de) cinwaan
maakt deel uit (van) ka mid yahay
overleg (het) wada tashi
minister-president (de) ra’iisul wasaare
besluit (het) go’aan
handtekening (de) saxiix
directe si toos ah
in het openbaar dadweynaha hortood
kwesties arimo
da’s = dat is
nee, en da’s maar goed 
ook = gelukkig niet
verantwoordelijk ka masuul ah
handelen ficilqaad
gering yar
echtgenoot (de) ninka
echtgenote (de) xaaska
zussen walaalo gabdho ah
zodra marka
daden ficilo
crisis (de) dhibaatooyin
vervullen gudan karaan
nimmer marnaba
toestemming (de) ogolaansho
niet van deze tijd = dat 
doen we tegenwoordig 
niet meer zo
kandidaten musharax
nauwkeurig si taxadar leh
onderzocht baarayaa
het valt niet mee = het is 
niet makkelijk

partner (de) lamaane
beseffen garandoonaan
privéleven (het) nolosha khaaska ah
zin (de) macno
bestaan (het) jiritaan
leden xubno
accepteert aqbalayaan
jaarlijks sanad walba
miljoenen malaayiin
paleizen qasriyo
volk (het) shacab
koningshuis (het) guriga boqornimada
trouw daacad
dun dhuuban
door dik en dun = onder 
alle omstandigheden
band (de) xiriir
verleden (het) taariikh
geliefd la jecelyahay
rampen musiibooyin
troosten sabsabaan
plechtigheden xaflado
sprookje (het) sheeko cirfiid

Les 8
beste wanaagsan
bedankt mahadsanid
mailtje (het) iimayl
afgelopen lasoo dhaafay
aardig fiican
gewend la qabsanay
zaten dhigtaan
privéschool (de) skuul private ah 
heb je = zijn er
jarig maalinta dhalashada
kwam tegen isaragnay
advies (het) talo
buurvrouw (de) deris oo dumar ah
raadde aan igula talisay
katholieke katoolik
weliswaar inkastoo
legde uit sharaxday
openbare scholen 
= scholen die niet 
gebaseerd zijn op een 
godsdienst of filosofie 
daarnaast waxaa kale
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joodse yahuudi ah
islamitische islaami ah
gebaseerd (op) ku salaysan
filosofie (de) falsafa
maatschappelijke bulshadeed
groepering (de) urur
oprichten aasaasi
behoort (tot) hoos imaanayaa
type (het) nooc
kwaliteit (de) tayo
leerstof (de) manhaj
leraren macalimiin
voldoen (aan) kasoo baxaan
scheiding (de) kala qeybin
gaf koosgareeyay
voordelen faa’iidooyin
juf (de) macalimad
meester (de) macalin
leerlingen arday
hetzelfde iskumid
geloof (het) diin
bevordert siyaadineysaa
integratie (de) dhexgal
buurman (de) deris oo nin ah
bijzonder onderwijs = 
scholen gebaseerd op een 
religie of filosofie
voortgezet la sii waday
beide labada
beroep (het) xirfad
universiteiten jaamacado
bestaat ka jirtaa
onderscheid (het) kala soocid
waarschuwde digay
zogenaamde loo yaqaan
zwarte madow
achtergrond (de) sinjiyad
beïnvloedt saameysaa
niveau (het) heer
begeleiding (de) caawimaad
adviseerde igula taliyay
kant (de) dhinaca
pure oo cad
discriminatie (de) takoor
bekeken fiiriyay
erboven korkiis
juiste oo sax ah

term (de) kalmad
oudste ugu qadiimsan
omvatte ka koobnayd
Limburger = inwoner van 
de provincie Limburg

Les 9
Groninger = inwoner van 
de provincie Groningen
stromen qulqula
Maas (de) Maas 
Waal (de) Waal 
Rijn (de) Rijn 
Zwitserland Swiiska
Frankrijk Fransiiska
loop (de) socodka biyaha
namen magacyo
vandaar dat = daardoor, 
om die reden
zuidwesten (het) koonfur-galbeed
Schelde (de) Schelde 
verbindt isku xiraa
Antwerpen Antwerp 
delen qeybiyaan
in tweeën labo
helften qeybood
verschillend kala duwanyihiin
open waji furan
hartelijk soo dhaweyn wanaagsan
genieten (van) raaxaystaan
leven (het) nolol
biertje (het) khamri
carnaval (het) damashaad
serieus dhab ah
nuchter macquul
gek waali
zou kunnen = misschien, 
mogelijk
motto (het) tacbiir
calvinisten dad Johannes Calvijn 

raacsan
vooroordelen nooc fikrad ah
nog wat qaar kale
arrogant iskibriyaan
Friezen = inwoners van 
de provincie Friesland
koppig madax adagyihiin
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Zeeuwen = inwoners van 
de provincie Zeeland
zuinig gacan adagyihiin
je voorstellen ma u maleyneysaa
zandvlakte (de) ciid meel banaan taala
één grote zandvlakte = 
overal zand
stroom (de) qulqulaya
op zoek (naar) raadinaya
forens (de) dad magaalo kale ush-

aqataga
elders meel kale

Les 10
roos (de) nooc ubax ah
collega (de) qof aad isla shaqeesaan
eergisteren daraad
geboorte (de) dhalasho
bus (de) boostada
bezoekers marti
thuiszorg (de) daryeel guri
overdag maalinnimadii
verzorgen daryeel
baby (de) ilmo
bezoek (het) marti
eerlijk gezegd hadaan run sheegi
zie op (tegen) ka cagajiidayaa
lijken (op) u eg
beschuit (de) buskud
muisjes dooli
beschuit met muisjes = 
bij een geboorte eet men 
beschuit met een soort 
suiker 
niet te eten = niet lekker 
geen punt = geen 
probleem
punt (het) dhibic
hoe … hoe siba sida ay ka…ayeey 
hevig aad
getwijfeld (over) ka labalabeeyeen
oma (de) ayeeyo
genoemd (naar) lagu magacdaray
dagelijks leven (het) nololmaalmeed
roepnaam (de) naanees
langzamerhand tartiib tartiib
ouderwets qadiim ah

begrepen fahmay
voornamen magacyada hore
jongetjes wiilal
dat hebben we te danken 
aan = dat is dankzij
een tijdje wakhti go’an
rijk (het) dawlad
van alles waxyaabo badan
opgeven dhiibo
mocht la ogolaa
koos dooraneysay
bakker (de) rootile
komen (aan) ka keeneen
dubbele labo
voorname caan ah
getrouwde la qabo
aangenomen qaateen
daarachter gadaashiis
streepje (het) xariijin
ertussen udhexeeya
naakt qaawan
gaf op gudbiyay
grappige qosol miiran
ambtenaren shaqaale rasmi ah
vatte op uqaateen
genoteerd la qoray
uiteindelijk aakhirkii

Les 11
woonruimte (de) guri
gezocht la doonayaa
afgestudeerde qalinjabiyay
verpleegkundige (de) neersiyad
per direct isla hadda
containers kontiinaro
niet zozeer taasi ma ahan
heerst faafay
nood (de) baahi
studenten arday
gehuisvest la dajiyay
achterlaten ka tagaan
zomaar bilaa sabab
zich inschrijven iska qoraan
corporatie (de) shirkad
organisatie (de) urur
verhuurt ijaara
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op een gegeven moment 
= op een zeker moment, 
op een dag
anderen qaar kale
aangeboden loo bandhigayaa
bovenaan ugu horeeya
positief aqbalid
weigeren diidid
aanbod (het) bandhig
proces (het) hab
vergunning (de) shati
gebonden ku xirantahay
verhuizen ka guurtid
salaris (het) mushaar
bezetten galikartaa
streeft (naar) ku dadaal
beschikbaar la heli karo
particuliere gaarka loo leeyahay
eigenaren milkiilayaal
gelden (voor) khuseysaa
regels xeerar
jawel haa way tahay
zich houden (aan) ilaaliyaan
makelaar (de) wakiil guri
slaag guuleysan
gedeeltelijk qayb ahaan
verhuren ijaarid
toegestaan banaantahay
onderhuur (de) ijaar hoose (qol)
bureaus xaafiisyo
via loo soo maro
via via = via familie 
of vrienden of andere 
mensen die je kent
kennissen macaariif
aanhouder (de) samre
wint guuleysta
de aanhouder wint = wie 
volhoudt, bereikt zijn 
doel

Les 12
God Ilaah
schiep abuuray
terecht sax
vliegt duula
stukken qeybo

lijnen daliigyo
eromheen ku wareegsan
polders dhul biyo laga saaray
kanalen kanaalo
waterstand (de) heerka biyaha
grond (de) dhul
nat qoyan
te nat om op te wonen = 
zo nat dat je er niet op 
kunt wonen 
in de loop muddo
met behulp (van) iyadoo la isticmaalayo
molens dhagaxshiidyo
bevond zich joogtay
zeespiegel (de) heerka badda
zich gerealiseerd garatay
stond ku taagneyd
eens waa
drooggemaakt qalajiyay
machines mashiino
ditmaal doorkan
hiermee taas ayaa
afgesloten la xiray
ontstond aasaasmay
overgebleven ka haray
vormen sameeyaan
mensenwerk shaqo bani aadan
gelegen ku yaal
ziet eruit u egtahay
landschap (het) muuqaal dhir
heuvels buuro
heuse dhab ah
berg (de) buur
volkomen si buuxda
natuurlijke si dabiici ah
puur boqolkii ba boqol 
puur natuur = niet door 
de mens gemaakt
bossen duur
vanzelf iskood
hout (het) alwaax
winst (de) faa’iido
behalen laga helaa
kust (de) xeeb
stranden xeebo
duinen buur dhoobo
spel (het) kulan
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trekken aan soo jiidanayaan
wandelaars dad socda 
wandelen socdaan
er af ka dhin
erbij ku darsantaa
conclusie (de) gabogabo
gaan hun eigen gang = 
doen wat ze zelf willen

Les 13
waar ben ik mee bezig? = 
wat ben ik aan het doen? 
= waarom doe ik al die 
moeite?
aan het voorbereiden 
ben = bezig ben met de 
voorbereiding
heb je er niets aan = kun 
je het niet gebruiken
verderop markii la dhaafo
Belgen dad Belgium ah
noordwesten (het) waqooyi-galbeed
dialect (het) lahjad
Antillen Antillen
behoren ka mid yihiin
Koninkrijk (het) boqortooyo
Suriname Suriname
allang bari hore
kolonie (de) mustacmarad
Indonesië Indonesia
Wereldoorlog (de) dagaalka aduunka
vervangen lagu badalay
Zuid-Afrika South Africa 
variant (de) nooc ka duwan
Afrikaans (het) Afrikaans (luuqad)
voortgekomen ka dhashay
gemeen ay wadaagaan
jammer waan ka xumahay
ingewikkeld adeyg
noodzaak (de) lagama maarmaan
ingezien fahmay
weet-ie = weet hij
lastig adagtahay
ontkennen inkirid
weet je wat? = ik heb een 
idee
docenten macalimiin

directeur (de) agaasime
personeel (het) shaqaale
klopt sax
aanspreken (met) loogu yeeraa
hangt af (van) ku xirantahay
gedrag (het) dhaqan
formeel si rasmi ah
druk uit muujineysaa
respect (het) ixtiraam
kerk (de) kaniisad
bidden tukasho
aangesproken (met) loogu yeerayaa
toon muujineysaa
begrijp fahantay
verkoopster (de) naag iibiso
verklaar sharax
teken (het) calaamad
niet één twee drie = niet 
direct
beantwoorden jawaabikari
scheppen abuuro
neem aan umaleynayaa
er vandoor sii soconaa
nodig si degdeg ah

Les 14
jeugdige dhalinyaro ah
fietsers dad baaskiilo wata
pratend hadlaya
verschijnsel (het) ifafaale
linksaf bidix
rechtdoor toos
automobilisten daraawalada
opgelet iska jira
massa (de) tiro badan
scholengemeenschap = 
grote school met drie 
schooltypen onder één 
dak
zitten dhigta
scholieren arday
kiest dooranayaa
z’n markuu
hierover arintaan
om de tien jaar = één 
keer in de tien jaar
inzicht (het) aragti
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tot voor kort hadda dhow
vakken maadooyin
blijkt muuqataa
dat blijkt niet te werken 
= het is duidelijk dat dat 
niet lukt
lesprogramma = het 
curriculum, de vakken 
die gegeven worden op 
een school of andere 
onderwijsinstelling
lopen uiteen kala baxayaan 
in theorie aragti ahaan
kanten dhinacyo
keus (de) doorasho
blijf je bij je eerste keus 
= verander je je eerste 
keus niet meer
voorbereidend kuu diyaarineysa
opleiding (de) waxbarasho
waar run
was dat maar waar = ik 
wou dat het waar was
kwart (het) rubuc
diploma (het) shahaado
praktijkgericht shaqo kuu diyaarinaya
sluit aan (bij) ku haboon
aanleg (de) xirfad dabiici ah
interesse (de) xiisaha
makkelijker gezegd 
dan gedaan = het is 
moeilijker dan je denkt
het liefst doorbidan
examen (het) imtixaan
toelating (de) ogolaansho
laten toe ogolaanayaan
gedachte (de) fikrad
verbazing (de) yaab
tot mijn verbazing = ik 
was verbaasd
eisen xujooyin
volstrekt oo dhan
negens en tienen = zeer 
goede resultaten
magere zesjes = niet 
zulke goede resultaten
magere dayacma
behaald keentay

alweer marlabaad
vanuit ka yimid
ideaal (het) horyaal
klachten (over) cabashooyin
huilen oohin
om te huilen = erg slecht
onlangs mar dhoweyd
selectie (de) doorasho
toe passen ku dabaqaan
voorzichtig ka taxadar
kijk uit iska jir
haast (de) degdegsanyahay

Les 15
professionele xirfad leh
voetbalclubs kooxaha kubada cagta
lelijk fool xun
lelijk in de problemen = 
in grote problemen 
schulden deymo
topsalarissen mushaarar sare
spelers ciyaaryahano
trainers tababarayaal
luxe (de) raaxo leh
stadions garoono
prestaties waxqabad
onder de maat = niet 
goed genoeg
beroep (het) xirfad
doen een beroep racfaan ka qaadasho
red badbaadi
ingaan (op) yeelaan
supporters taageerayaal
beleven dareemayaan
plezier (het) farxad
als het ware oo kale 
ontmoeting (de) kulan
elftal (het) koox
kampioen (de) guuleyste
reclame xayeeysiis
concert (het) fan muusik
opera (de) fan muusik 
subsidie (de) kabid
verkeren ku jira
niet zelden mar dhif ah aanan aheyn
overeind taagan
steun (de) masruuf
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voetballers ciyaaryahano
rolmodel (het) qof lagu daydo
inspirerend niyad galin
team (het) koox
krachtige awood leh
stimulans (de) kiciya
verdienen terug faa’iido usoo noqoneysa
investeringen maalgelintooda
dubbel en dwars = 
helemaal
kunst (de) farshaxan
knappe xariifnimo
bal (de) kubad
snelheid (de) xawaare
doelpunt (het) gool
haat necbahay
toeschouwers daawadayaal
wedstrijden tartano
schokkend naxdin leh
zich schamen isku xishoodaan
waag me kuma dhici
vechten dagaalamaan
of … of niet hadii ... iyo hadeynan
overwinning (de) guul
vuist (de) feer
op de vuist gaan = gaan 
vechten
spoor (het) raad
vernieling (de) burbur
bezorgt uyeeleysaa
letterlijk si xaraf xaraf ah
handen vol werk = veel 
werk
openbaar vervoer (het) gaadiid dadweyne
vermogen (het) xoolo badan
diezelfde isla
symbolisch calaamad ahaan
talenten dad xirfad dabiici ah leh
ontwikkelingslanden dalalka soo koraya
trainen tababaraan
verkopen iibiyaan
slaven adoomo
beloond la abaal mariyo
gemener naxariis daro
wonder (het) wax la yaab leh
geen wonder = het is 
logisch

Les 16
dames haween
heren rag
opzij ka leexo
museum (het) matxaf
duwen riix
alstublieft fadlan
met z’n allen = allemaal
nauwe ciriiri ah
gaten duleelo
Willem Willem 
Oranje Oranje 
geschoten la toogtay
vaderland (het) dalka hooyo
des vaderlands = van het 
vaderland
vermoord la dilay
omstreeks meelahaa
verzameling (de) la uruuriyay
één voor één hal hal
in handen gacanta ku dhigay
regeren maamul
laat over (aan) udaayay
plaatselijke maxalliga ah
in zijn plaats badalkiisi
verschijnt muuqday
erft dhaxlay
neef (de) ina adeer
prins (de) amiir
Brussel Brussels
opgevoed koriyay
Spaanse Spanish
vertegenwoordigen matalo
of beter gezegd = je kunt 
beter zeggen
verzet (het) khilaaf
gezag (het) xukun
legt op rogtaa
godsdienst (de) diin
protestantisme (het) madhab masiixi ah
juist markaa
protestant qof protestant ah
leiding (de) hogaan
opstand (de) kacdoon
de 80-jarige oorlog = de 
oorlog die 80 jaar duurde 
(1568-1648)
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periode (de) muddo
benauwd cabbur
sluiten zich aan ku biirayaan
republiek (de) jamhuuriyad
der ee
doodt dila
beloning (de) abaalmarin
geschiedt dhacday
onafhankelijkheid (de) madaxbanaani
reeds jaa
feit (het) wax dhab ah
Europese Europe ka mid ah
erkend la ictiraafo
behouden haystaan
Oranjes qoyska Oranje
bevinden ons ku jirnaa

Les 17
dammen biyo-xireenno
beschermen ilaalinaya
binnenland (het) gudaha
hoe gaat dat in z’n werk 
= hoe doen ze dat
binnen gudaha
sloten godad
leverde dhalinayay
energie (de) tamar
machinaal mashiin ahaan
gemalen hab biyo looga saaro 

dhul
pompen soo nuugis
honderden boqolaal
doel (het) ujeedo
ongetwijfeld shaki la’aan
dwars dhex
zeearmen qeybta badda oo dhulka 

marta
stormramp (de) musiibo dabayl
verhaal (het) qiso
braken door dilaaceen
klommen fuulayeen
daken saqafyo
wachtten (op) sugayeen
redding (de) gargaar
ongelukkigen nasiib xun leh
dreven sabbayn
urenlang saaxado dhan

vielen dhacay
onbekende aan la garaneyn
hoeveelheid (de) tiro
dieren xayawaan
verdronk ku haftay
kapot jabeen
stortten in dumeen
landbouwgrond (de) dhulbeereed
onbruikbaar aan waxtar lahayn
overkomen dhici
vond qabeen
verhogen la dheereeyo
zwakke daciif ah 
plekken meelaha
versterken la adkeeyo
afsluiten la xiro
duurder ka qaalisan
technisch farsamo ahaan
zouden waxay
raken noqonlahaayeen
veiliger ka ammaan badan
kustlijn (de) xeeb
tevens waxa kale oo
verbindingen xiriir
recreatie (de) madadaalo
volledige dhameystiran
op den duur mustaqbalka fog
schadelijk waxyeelo
milieu (het) deegaan
delta (de) koonfur-galbeedka Hol-

land
Deltawerken = het werk 
aan dijken en dammen in 
Zuidwest-Nederland 
voltooid dhameystiray
vijand (de) cadow
verslagen laga adkaaday

Les 18
pijnlijke xanuun leh
ontstoken jeermis galay
keel (de) cunaha
maag (de) calool
recept (het) rijeeto
pil (de) kiniini
de pil = een pil om niet 
in verwachting te raken



© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 14

griepprik (de) tallaalka hargabka
fysiotherapeut (de) dhakhtarka dhaqdhaqa-

aqa
huid (de) maqaar
hart (het) wadno
verwijzing (de) warqad gidbin
beoordelen qiimeynaya
haakjes calaamad qoyseeyn
tussen twee haakjes = 
overigens
tanden (de tand): als je 
last hebt van je tanden, 
ga je naar de tandarts
deeltijd (de) waqti dhiman
praktijk (de) shaqo
zorg (de) daryeel
los ka baxsan
los daarvan = marka laga reebo
vergrijst gaboobayaa
hoe ... des te markastoo.. way 
vaker intaa kabadan
veronderstel lacalla 
opbelt soo wactantid
post (de) boos
teruggebeld lugusoo wacayaa
noodgevallen xaalad degdeg ah
spoedeisende degdega ah
hulp (de) gargaar
datzelfde isla iyada
eventueel hadii loo baahdo
ambulance (de) dhooli
zware tan weyn 
schrijven voor qoraan
afwachten sugid
weekje (het) usbuuc
komt terug soo noqo
verkouden hargab
antibiotica antibiyootik
aandringen ku adkeysi
de meeste inta badan
gaan over laga gudbi

Les 19
beter laat dan nooit = laat 
is beter dan helemaal niet 
in verwachting xaamilo ahay
sta tegenover fikrad ka qabaa

van alles en nog wat = 
een heleboel
zo sida
verklaring (de) sharax qoraal ah
tekenen saxiixo
erkent aqoonsaday
automatisch si toos ah
wennen la qabsatid
wees ahow
hou haysanayaa
verwarrend wareer
verandering (de) badalid
opeens si kadis ah
voor zover intey gaareeyso
als ik jou was = in jouw 
plaats = mijn voorkeur 
zou zijn
die van Bram = de naam 
van Bram
de jouwe kaaga
aankondigingen ogeysiisyo
verstuurd dirtay
de deur uit baxay
bruiloft (de) aroos
met alles erop en eraan = 
met alles wat erbij hoort
Bram z’n idee = het idee 
van Bram
gezelschap (het) koox
bruid (de) aroosad
weggeeft bixiyo
receptie (de) soo dhaweyn
diner (het) casho
tot slot ugudambeyn
vrolijk farxaan ah
verrassen ka yaabinayaan
zelfgemaakte iskood ay usameeyeen
liedjes heeso 
gedichten gabayo
dansen qoob ka ciyaar
bestemming (de) bar dhamaad
afscheid (het) sagootin
vrijgezel (de) doob
gewoonte (de) caado
Brams Bram uu leeyahay
wolken daruuro
in de wolken = erg blij
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informeerde weydiinaysaa
sprong bootay
gat (het) duleel
sprong een gat in de 
lucht = was heel erg blij
gedacht (aan) ka fikirnay
past (op) haynaya
veroverd xajisteen
crèche (de) xanaanada
draaien om badasheen
rollen howsha qof lugu yaqa-

anay
modern casri
glimlachen ilko cadayn
een handje helpen howsha wax ka qabatid
verzorging (de) daryeel
kleinkind (het) ilmaha aad ayeeyo/

awoowe utahay
daar … in taas

Les 20
goedemiddag subax wanaagsan
tocht (de) tamashle gaaban
uitleg (de) sharaxaad
in tegenstelling tot (i.t.t.) 
= heel anders dan
eigendom (het) hanti
graaf (de) qof muhiim ah
richting (de) dhinaca
laan (de) waddo
breed waasic ah
deftige qurux badan 
typisch sida caadiga u ah
Haags Den Haag ay leedahay
recht vooruit toos
residentie (de) la dagan yahay
ambassades safaarado
bakstenen leben (dhagxaan)
vensters daaqado
eigenaar (de) milkiile
waar ik het net over had 
= waar ik net over sprak
kasteel (het) qalcad
thans hadda
hebben zitting fadhi leeyihiin
plein (het) daar
demonstraties mudaharaado

vakbond (de) ururka shaqaalaha
staking (de) shaqo ka fadhiisi
torentje (het) munaarad yar
opgevallen dareentay
werkkamer (de) xaafiis
Hagenaars = inwoners 
van Den Haag
ontwerp (het) qaabka loo sameeyay
waarderen mahadnaqayaan
sociale bulshadeed
fraaie qurxoon
vrede (de) nabad
zalen hoolal
Internationaal caalami ah
Gerechtshof (het) maxkamadda rafcaanka
conflict (het) khilaaf
doen uitspraak (over) go’aan ka qaadasho
rechters garsoorayaal
rechtbank (de) maxkamad
juridische qaanuuni ah
komen aan soo gaarnay
badplaats (de) xeeb
schijnt ifeyso
wild ay kacsantahay
frisse fresh
neus (de) san
een frisse neus halen = 
lekker buiten lopen
pier (de) deked yar
visje (het) kalluun yar
boulevard (de) waddo waasic ah
mededeling (de) ogeysiis
verwacht kaa sugayaa
keren terug soo noqoneynaa
vissers kalluumaystayaal
vertrekpunt (het) meel laga bilaabo
tot zo waa inoo hadhow

Les 21
het ging voor de wind = 
het ging goed
gouden dahab ah
moeras (het) dhul qoyan
rijkste ugu qanisan
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Nederlands bekendste 
voetballer = de meest 
bekende voetballer van 
Nederland
nadeel (het) khasaaro
boten doomo
dat lag voor de hand = 
dat was logisch
aangezien maadaama
ideale fiican
transport (het) gaadiid
technieken farsamooyin
vervaardigden soo saaray
kijkers nooc xoqad ah
instrumenten qalab
vaardigheden xirfado
verspreidden zich is fidiyay
konden awoodeen iney
bleven joogeen
kochten soo iibsadeen
graan (het) badar
Polen Poland
Scandinavië Scandinavia
verkochten iibinayeen
zout (het) cusbo
wijn (de) khamri
wereldzeeën badaha aduunka
Azië Asia
begon ka bilaabmay 
peper (de) bisbaas
kruiden xawaash
kwamen (bij) ku soo biiray
katoen (het) suuf
zijde (de) xariir
goud (het) dahab
cacao (de) kookaha
routes waddooyin
vers fresh ah 
voedsel (het) cunto
in slaan kaydin
bewaren la kaydiyo
vraag (de) baahi loo qabo
vestigingen laamo
India India
legden dhigeen
koloniale gumeysiga ah
musea matxafo

schilderijen muuqaalo rinji leh
immigratie (de) socdaal
bijdrage (de) kaalmeyn
ontwikkeling (de) horumarin
vluchtelingen qaxooti
immigranten dad wadanka usoo 

guuray
joden yahuud
Portugal Portugal
komst (de) imaatin
stimuleerde kicisay
geestelijk ruuxiga ah

Les 22
op gelijke voet met = 
even belangrijk als
VS (de) = de Verenigde 
Staten van Amerika
wezenlijk aad iyo aad
Unie (de) urur
Britse British ah 
koloniën mustacmarado
verklaarden isku sheegeen
betrekkelijk marka loo eego kuwa 

kale
eenheid (de) midnimo
hoop (de) rajo
oorlogen dagaalo
voorkomen = zorgen dat 
het niet gebeurt
grenzen xuduudo
subsidies = hulp van de 
overheid in de vorm van 
geld
boeren beeralay
zekerheid (de) ammaan
omtrent ku saabsan
invoerrechten xuquuqda soo dejinta
lidstaten dawladaha xubnaha ka 

ah
concurrentie (de) tartan
buitengewoon xaddhaaf ah
exporteren loo dhoofiyo
tegenstanders dad mucaarad ku ah
veroordelen cambaaraynayaan
kritisch si adag
fort (het) qalcad
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in strijd (met) khilaafaysaa
overeenkomsten heshiisyo
uit sluiten (van) ka reebid
breek af dumi
tarief (het) sicir
nemen over la wareegayaan
zover ilaa
als het zover is = als dat 
echt gebeurt
verdedigen difaacayaa
zich bezighouden (met)  isku mashquuliyaan
industrieën warshado
technologische farsamo ah
vereisen ubaahan
wat betreft hadii la eego
naderen soo dhawaanayaan
tal van badan
wetten sharciyo
afkomstig (uit) ka yimid
voorts intaas waxa sii dheer
munt (de) lacag bir ah
concurreert tartamaya
dollar (de) doolar
heden hada
tot op heden = tot nu toe
varen socdaan
koers (de) jiho
president (de) madaxweyne
gezamenlijk wada jira
militair militari ah
optreden (het) waxqabasho
laat staan = en helemaal 
niet
leger (het) ciidan
waardoor taas oo keentay
semi- nus ah
handhaven joogteeyaan
voortaan hada ka dib
hanteren maareeyaan
scheelt badbaadinaysaa
vanzelfsprekend si dabiici ah
enorm aad iyo aad

Les 23
tegen de 3600 = bijna 
3600
wie weet = misschien

in dit verband = bij dit 
onderwerp
door middel van = met
van ondertitels voorzien 
= zorgen dat er 
ondertitels komen
zonder ook maar één = 
helemaal zonder
vaste uitdrukkingen = 
vaste combinaties 
mocht een woord je niet 
bekend voorkomen = als 
een woord je niet bekend 
lijkt
wat je te doen staat = wat 
je moet doen
neem me niet kwalijk = 
excuses
kwalijk = slecht, boos
je hebt nog enige weken 
te gaan = de cursus duurt 
nog een paar weken
hoog tijd = je moet er 
direct mee beginnen
in grote lijnen = de 
belangrijkste zaken
sta je niet met je mond 
vol tanden = weet je wat 
je moet zeggen
zijn we bij jou aan het 
juiste adres = kan jij ons 
alles vertellen
je weet er alles van af = 
je weet alles erover
zo goed als = bijna
stil vallen = stoppen
daar heb je geen zin in = 
dat wil je niet
je hebt er schoon 
genoeg van = je wilt dat 
helemaal niet meer

Les 24
geeft uit  bixisaa
bruto nationaal product 
= alles wat een land aan 
goederen en diensten 
produceert
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ontwikkelingshulp (de) horumarinta dalalka soo 
koraya

samenwerking (de) wadashaqeyn
borst (de) xabad
zij slaan zich op de borst 
= zij zijn trots
percentage (het) nambar (boqolkiiba)
stellen sheegayaan
vernietigend burburineysa
oordeel (het) go’aan
zo ja hadii ay noqoto
tegenstanders dad mucaarad ku ah
geholpen wax tartay
omstandigheden xaalado
verbeterd fiicnaadeen
bovenlaag (de) dabaqada sare
vult buuxsanaya
lot (het) qadar
armen masaakiin
westerse galbeed
leefstijl (de) hab nololeed
overnemen ka qaataan
hebben er eeuwen over 
gedaan = het duurde 
honderden jaren voordat 
projecten mashruucyo
opgezet abaabulay
initiatieven ra’yi bixino
voorwaarden shuruudo
verleend la siiyo
eisen dalbayaan
uitgaven kharash
ijzeren bir ah
greep (de) xajin
in een ijzeren greep = 
helemaal in hun macht
lijden ku dhacay
verlies (het) khasaaro
voorstanders dad u doodaya
erfenis (de) dhaxal
derhalve saas daraadeed
morele anshaxa guud
verplichting (de) waajib
wel degelijk = zeker wél
gericht loogu talagalay
specifieke gaar ah
behoeften baahi

middenklasse (de) daqada dhexe
opkomen soo kacaya
relaties xiriiro
evenwicht (het) isku dheelitir
brengen keenayaa
gaat gepaard (met) waxaa la socda
overdracht (de) gudbin
het Westen kan het niet 
maken = het is niet 
verantwoord als het 
Westen dat doet
stoppen joojiso
geweten (het) garashada
trek (de) socdaal
hoeven ubaahan
geluk (het) nasiib

Les 25
historische taariikheed 
gebombardeerd duqeeyay
kern (de) dhex
bleef ku haray
steen (de) dhagax
bleef geen steen op de 
andere = gingen alle 
gebouwen kapot
beeld (het) muuqaal
kunstenaar (de) farshaxan-yaqaan
nieuwbouw (de) dhismo cusub
markthallen suuq hoolal ku dhex yaal
theater (het) tiyaatar
vlakbij udhow
gewerkt shaqeeyaa
overhemden shaatiyo
mouwen gacmaha shaatiga
opgerold la duuduubay
steken ka soo saar
je handen uit de mouwen 
steken = aan het werk 
gaan
werkzaam ka shaqeeya
waaraan maxay
dankt (aan) mahadnaqaysaa
geheim (het) sir 
bereikbaar la gaarikaraa
tientallen tobaneeyo
leggen aan dhigayaan
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in volle zee = midden op 
zee
verstand (het) aqoon
waterbouw (de) dhismo biyo
compleet oo kaamil ah
terrein (het) dhul
aangelegd dhiseen
diepte (de) hoos udheer
getransporteerd gaadiid lugu geynayaa
Duitse Jarmal ah
Ruhrgebied (het) eeriyo warshado badan
aangevoerd la geeyaa
olie (de) saliid
ijzererts (het) bir
steenkool (de) dhuxul
ton (de) tan
schatting (de) qiyaastii
naar schatting = 
ongeveer
binnenvaart (de) maraakiibta gudaha
getallen nambaro
logistiek (de) maamul gaadiid
Rotterdamse Rotterdam ay leedahay
functioneert shaqeenayaan
schip (het) doon
lossen (het) dajin
laden (het) saarid
geautomatiseerd mashiin iswada
binnen- = binnenland
hierdoor taas darteed 
samenstelling (de) qaab dhismeed
Rotterdammers dadka Rotterdam dagan
mengsel (het) isku dar
diverse kala duwan
multicultureel dhaqama kala duwan

Les 26
afhankelijker ku tiirsanyihiin
concludeert go’aamisay
Sociaal en Cultureel 
Planbureau = instituut 
dat onderzoek doet en de 
regering adviseert 
toegenomen soo siyaaday
huishoudens qoysas
interview (het) wareysi

onderzoeker (de) qof cilmi baaris 
sameenaya

komt neer (op) kusoo aruuray
delen qeybsanaa
efficiënte ugu haboon
vervoermiddel (het) gaadiid
comfortabeler ka raaxo badan
uitgerust (met) wuxuu leeyahay
handsfree gacmo la’aan
navigatie (de) waddo tilmaamaya
verkeersinformatie (de) macluumaadka gaadiidka
borden sabuurado
snelweg (de) waddo (hayway)
files saxmad
vervijfvoudigd shanjibaar
waaruit xagee
toename (de) siyaadin
stijging (de) kordhay
participatie (de) ka qayb galka
factor (de) sabab
lengte (de) dheerar
spits (de) wakhtiga shaqada la 

aado/laga rawaxo
waarnemingen waxyaabaha aan aragnay
parttimers = mensen die 
minder dan 36 uur per 
week werken
veelal badanaa
fulltimers = mensen die 
36 of meer uur per week 
werken
houden op joojinayaan
opening (de) furitaan
onvermijdelijk lagama hortagi karo
recreatief madadaalo
pad (het) waddo
ze zijn op pad = ze gaan 
uit
neemt af yaraanayaa
benodigde loo baahanyahay
juist waa ba 
simpel sahlantahay
megabioscoop (de) shaleemo wayn
skibaan (de) dariiq baraf ah
wel zo eerlijk = dat is 
eerlijker
bezit (het) lahaansho
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bedacht loo fikiray
zijn niet doorgegaan 
= zijn niet in praktijk 
gebracht
accijns (de) canshuur
benzine (de) baasiin
bestrijdt la dagaalama
grensstreken eeriyada xuudaha
tanken baasiin ku shubid
uitbreiding ballaarin
wegennet (het) nidaam waddooyin
verleden tijd = voorbij
vrees cabsanayaa
teleurstellen niyad jabin

Les 27
categorieën dabaqado
kinderbijslag (de) masruufka caruurta
bijstand (de) ceyr
wegens darteed
loon (het) mushaar
bankrekening (de) akoon
kader (het) qeyb ka mid ah
in het kader van = op 
basis van 
arbeidsongeschiktheid 
(de) 

awoodla’aanta shaqada

percentage (het) nambar (boqolkiiba)
ontslag (het) shaqada laga ceyriyay
voormalige oo hore
gehandicapten curyaan ah
langdurig wakhti dheer
zieken jiran
voorzieningen kaalmeyn
pensioen (het) lacagta hawlgabka
minimumloon (het) mushaarka ugu yar
verzorgd daryeelayaa
wieg (de) sariir caruur
graf (het) qabri
verzorgingsstaat (de) dawlad barwaaqosooran 

ah
herstelde zich soo kabatay
draaide socday
motor (de) matoor
diegenen kuwa
middelen khayraad

middelen van bestaan = 
werk en/of geld
regeling (de) qaynuun
ingesteld la hirgaliyay
tijden wakhtiyo
nam af yaraaday
werkgelegenheid (de) shaqada
plotseling si kedis ah
tempo (het) xawli
tegelijkertijd isla markaa
vertoonde muuqatay
scherpe aad
vermindert yaraanayaa
uitkomen ku soo baxayaa
scholing (de) waxbarasho
aan de slag = aan het 
werk
anderzijds dhanka kale
aarzelen ka waaban
in dienst nemen qaataan
vergrijzing (de) gaboobid
rijzen soo kacaya
relatief hadii loo eego
de beroepsbevolking = 
alle mensen die (kunnen) 
werken
een antwoord = een 
oplossing

Les 28
tulpen nooc ubax ah
treft aan arkaysaa
etalages daaqado dukaan
gloeilampen nooc nal ah
geproduceerd soo saaray
productie (de) soo saarid
voornamelijk siiba
export (de) dhoofin
consumptie (de) isticmaal
verwerking (de) u badalid
patat (de) baradho shiilan
chips jibis
vlammetje (het) dab yar
slaat (op) ku saabsan
aanzienlijke badan
hoeveelheden tiro
aardgas (het) gaas
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kookt karsadaa
gehaald la soo saaraa
geëxporteerd la dhoofiyaa
dankbaar iyagoo mahadnaqaya
bron (de) asal
lopen rond dhexsocdaan
koeien lo’
zuivel (de) wax soo saarka caanaha
bol (de) caalam
herkent garaneysaa
vermoedelijk malaha
Goudse Goudse 
varkentje doofaar yar
veeteelt (de) xanaanada xoolaha
klant (de) macaamiil
tomaat (de) yaanyo
tuinbouw (de) = sector 
die groente, fruit en 
bloemen produceert
bollenvelden = grote 
velden met bloemen
bezocht soo booqatay
daar heen tagtaa
geel jaale
paars buluug-guduud
regenboog (de) qaanso roobaad
paprika’s berberooni
kas (de) beer dadan
streek (de) gobol
er = kassen
’s nachts habeennimadii
licht (het) iftiin
productiviteit (de) wax soo saarka
verkoop (de) iib
veilingen xaraash
lamp nal
multinational (de) caalamiga ah
aangeduid ku tusinaysaa
fabriek (de) warshad
groeide uit kortay
latere dambe
elektronica elegtarooniga
concern (het) shirkad weyn oo laamo 

leh
aandeel (het) sheer
dvd-systemen  nidaam DVD
weggehaald ka saaray

innovatie (de) abuurnimo
technologie (de) cilmi farsamo
kunststoffen balaastiig ah
verwerkt ku jira
stoelen kuraas
ervan = van kunststof
petrochemische farsamo gaas
producent (de) soo saare
momenteel hadda
leider (de) hogaamiye
heerlijk macaan
helder cad

Les 29
kijkt aan (tegen) u arkaa
nadruk (de - op) xoogga
onderlinge labada dhinac
rivaliteit (de) xafiiltan
gemeenschappelijke ee caadiga ah
belangen danaha
houding (de) habdhaqan
ten opzichte van ee la xiriirta
concentratiekampen xerooyinka fiirsashada
zich verzet khilaaftay 
hiervan taas
overtuigd (van) ka dhaadhacsantahay
opvallend waxaa cajiib ah
gesproken laga hadlo
geschreven laga qoro
bijeenkomsten kulan
publiek (het) daawadayaal
behoorlijk badan
nummer (het) nambar
nummer 1 = de 
belangrijkste
degelijke oo hufan
waardering (de) mahadnaq
vergelijking (de) is barbar dhigid
Duitsers dadka Jarmalka ah
tamelijk xoogaa
gewoonlijk caadi ahaan 
baas (de) maamule
waren ze ons de baas = 
waren ze beter dan wij
wedstrijd (de) tartan
ook al weer ma xusuusataa
helden geesiyaal
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verloren laga badiyay
ploeg (de) koox
bijgewoond ka qeyb galay
geest (de) maskax
betrekkingen xiriir
zodanig sida
de baas speelde = zijn 
wil oplegde, alles wilde 
regelen
revolutie (de) kacaan
stichtten aasaaseen
afzonderlijke gooni ah
in Nederlandse ogen = 
volgens de Nederlanders
zuidelijk koonfureed
veel minder in badan ka yar
bezwaar (het) diidmo
delta (de) koonfur-galbeedka Hol-

land
schouders garbaha
de schouders zetten 
onder iets = hard werken 
voor iets
overkant (de) dhinaca kale
Kanaal (het) kanaal
Britten dad British ah
hechten (aan) qiimeeyaan
tradities caadooyin
humor (de) kaftan
in hoeverre ilaa iyo xadkee
voortreffelijk aad u fiicanyihiin
koks kariye 
sterren dad caan ah
lijf (het) jir
tegen het lijf lopen = 
ontmoeten

Les 30
durven ku dhacaan 
ingebroken guri la jabsado
gestolen la xadaa
enig mid kasta
aantasting (de) waxyeello
berusten (in) aqbalno
waarover maxay
windt zich op (over) la xanaaqayaan
klagen (over) ka cabanayaan

geweld (het) rabshad
van nabij meel dhow
meemaken ka arkaan
plegen sameynayaan
verveling (de) camal la’aan
uit verveling = omdat ze 
zich vervelen
protest (het) qaadicid
grijpt in soo dhex galo
keihard si xoog ah
omvang (de) tirada
blauw op straat = politie 
op straat
uitgesloten ma jirto
lokt uit keeneysaa
camera’s kaamirooyin
aanbrengen lugu xiro
privacy (de) (nolosha) gaarka ah
daders dambiilayaal
gepakt la qabto
preventief si kahortag ah
fouilleren baaritaan
arresteren xiritaan
cellen qolal xabsi
gevangenissen xabsiyo
stelling (de) ra’yi
luidt leeyahay
spreken aan (op) wax ka sheegaan
steekpartij (de) dagaal mindi loo istic-

maalay
loop op ku gaaraya
schotwond (de) dhaawac xabadeed
wapens hub
verwijten eedeyn
valt de ouders iets te 
verwijten = is het de 
schuld van de ouders 
verkeerd khaldan
gegaan noqday
opvoeding (de) tarbiyo
oefenen uit isticmaalayaan
media warbaahinta
kippen digaag
zijn er als de kippen bij = 
zijn er heel snel bij 
deskundigen khabiir
politici siyaasiin
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komen aan het woord 
= mogen zeggen wat ze 
ervan vinden
denkt na (over)  ka fikirayaa
streng adag
straffen ciqaabid
organiseren la abaabulo
opzetten la aasaaso
raad (de) talo
goede raad is duur = het 
is moeilijk om een goede 
oplossing te vinden

Les 31
plank (de) alwaax
hoe krijgt de Nederlander 
brood op de plank = hoe 
verdient hij geld
is in staat awooda
kost (de) wax ay ku noolaadaan
diagram (het) jaantus
afleiden (uit) ka arki kartaa
sector (de) qeyb
diensten adeegyada
van dienst zijn caawiyaan
buitenshuis dibada
kant-en-klare oo diyaarsan
maaltijden cuntoooyin
bezorgen naloo keenayaa
bestellen ka dalbanaa
reisbureau (het) hay’ad safar
kantoor (het) xaafiis
beheer (het) maamul
netwerk (het) network
specialisten dad takhasus u leh
uitzendbureau (het) hay’ad shaqaalayn
resultaat (het) natiijo
catering (de) adeegga cuntada
talloze aan la koobi karin
schieten soo baxaya
paddenstoelen likaha oo badan
schieten als 
paddenstoelen uit de 
grond = er komen heel 
snel veel nieuwe bij
nader si fiican
constateren arkaynaa

banen shaqooyin
inkomsten dakhli
arbeiders shaqaalayaal
laaggeschoold waxbarasho hooseeysa
trachten isku dayaan
lagelonenlanden wadamaha mashaararka 

hoose bixiya
traditionele dhaqanahaan
huisvrouw (de) xaas gurijoog ah 
massaal iyagoo badan
zijn de arbeidsmarkt 
opgegaan = zijn gaan 
werken
blik (de) fiirin 
leert na baraysaa
vrouwelijke dumar ah
gemiddelde isku celcelis
merk op ogoow
zakelijke ganacsiga ah
dienstverlening (de) adeegga
zorg (de) caafimaad
redenen asbaab
combineren isku daraan
bezuinigingen lacagta la yareeyay
gerekend loo xisaabiyo
gewerkte la shaqeeyay
figuur (de) jaantus
op eigen benen staan = 
zelfstandig zijn
carrière (de) xirfad
tijdelijke wakhti xadidan
contract (het) heshiis
discriminatie (de) takoornimo
flexibiliteit (de) dabacsanaan
norm (de) caado
is de norm = is normaal
geregeld joogto
wisselen la badalo

Les 32
solliciteren codsi shaqo
advertentie (de) xayeysiis
dienst (de) adeegga
nadere dheeraad ah
slim caqli leh
stuur op u dir
à ilaa 



© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 24

A4-tje = blad papier van 
21 x 30 cm
cv (het) warqad sharaxaysa khi-

brad iyo waxbarasho
maximaal ugubadnaan
kantje (het) bog
tenzij laakin hadii 
digitaal dijitaal
bijlage (de) lifaaqa
uitnodigen (voor) kuu yeeraan
stevige xoog leh
hieronder hoos
formuleren isku duwid
zwanger xaamilo
kunt u daar kwijt = kunt 
u daar ophangen
commissie (de) urur
zullen sameeyndoonaan
voorafgaand (aan) taa ka hor
inleiding (de) gogoldhig
kopje (het) koob yar
geïnteresseerd xiiseyneysaa
eigenschappen sifooyin
acht isu aragtaa
beschrijft noo sharax
opgedaan kororsatay
recente dhowaan
werkkring (de) shaqo
hield … in su saabsaneyd
onbetaald lacagla’aan ah
verrichten sameeysay
relevant la xiiriira
aspect (het) arrin
concreet waaqici ah
soortgelijke lamid ah
in de orde van = 
ongeveer
verscheidene dhowr
referenties qof tixraac ahaan loo 

wici karo 
een dezer dagen = 
binnenkort
ten slotte ugudambeyn
definitieve kama dambeys ah
uitlopen dibdhac 
waar badan 
genoegen (het) farxad

wensen rajeyneynaa
terugreis (de) soo socod
opmerking (de) tacliiq
tegenover kasoo horjeeda
ingang (de) irid

Les 33
tussen de middag = 
tussen 12 en 2 uur
park (het) jardiino
uitvoerig faahfaahsan
opgroeiende soo koraya
bejaarde waayeelowday
gepasseerd dhaaftay
zelfstandig iskeed
je hebt er je handen vol 
aan = het levert je veel 
werk op
opgewekt faraxsanyahay
knie (de) jilib
heeft het aan haar knie 
= ze heeft last van haar 
knie
moe daal
lichamelijk jir ahaan
rollator (de) gaari waayeelka ay ku 

socdaan
schuiven riixdo
laat haar maar schuiven 
= ze redt zich wel
raakt kwijt ka dhuntaa
naarmate markii
vergiste zich ku khaldantay
voordeur (de) albaabka hore
kwaad xanaaq
sleutel (de) fure
paste galayo
na verloop van tijd = na 
enige tijd
drong door (tot) garatay
vergissing (de) khalad
omgekeerd soo wareegtay
protesteer dooday
verzorgingstehuis = 
tehuis voor mensen die 
niet voor zichzelf kunnen 
zorgen
meedoen (met) ka qeyb qaadankartaa
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activiteiten hawlo
structuur (de) nidaam
vierde dabaal deg
verjaardag (de) maalinta dhalashada
boos xanaaqay
principieel mabda’ ahaan
inrichting (de) hay’ad 
vertrouwen (het) kalsooni
streng si adag
eenzamer kalinimo dareemeysaa
benadering (de) ku soo dhawaansho
onmenselijk naxariis daro xun
vertrouwde ay taqaanay
overgang (de) isbadal
medewerker (de) shaqaale
wekt soo toosiya
wassen qabeys
kleden labisasho
wezen ha ahaatee
houdt voet bij stuk = 
houdt vol
verlof (het) fasax
zorgverlof = vrije dagen 
om voor iemand te 
zorgen
overweging (de) tixgalin
in overweging geven = 
aanraden
personeelszaken maamulka shaqaalaha
regelingen qeynuuno
klok (de) saacad
draaien we de klok terug 
= doen we alles weer net 
als vroeger

Les 34
monumenten taallo
klassiek muusik qadiimi ah
romantisch ee jeceyl leh
orkest (het) koox muusiko
Wagenings = uit 
Wageningen
drankje (het) cabitaan (khamri leh)
bar (de) makhaayad
presenteren zich soo bandhig
culturele dhaqan ah

het publiek = mensen 
die komen kijken en 
luisteren
koren kooxo heesa
dansschool (de) skuul qoob ka cayaar
amateur (de) oo aan xirfad badan 

ahayn
bands kooxo heesa
na elven = na 11 uur
poëzie (de) gabay
dichters gabayaal
dragen voor akhrinayaan
gebied (het) qeyb
ah joh iska daa
valt dhacaya
literatuur (de) suugaan
wat ’n maxay
onzin (de) macno darro
festivals ciidaha
beroemde caan ah
dj’s dad muusik tumo
zul je bedoelen = bedoel 
je zeker
Concertgebouw hoolka xafladaha
violiste qof rabaab cayaara 
optreedt ka cayaarta
dansers cayaarey dhaanis
bezuinigt lacagta yareyneysa
wegbezuinigen = iemand 
ontslaan met als excuus: 
bezuinigingen
barbaars wuxuushnimo
schrijvers qorayaasha
e-book = digitaal boek
downloaden download
niks waxba
niks voor mij = daar heb 
ik geen zin in
schermpje shaashad yar
voorgelezen luguu akhrinayaa
lazen … voor noo akhrinjireen
jij liever dan ik = ik 
heb er geen zin in, jij 
blijkbaar wel
daar weet ik het fijne niet 
van = dat weet ik niet 
precies
’es = eens
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barbecue (de) meel banaan oo cunto 
lugu dubo

sapjes cabitaano
sterkte Allah kula garabgalo

Les 35
riep oranjiray
grootvader (de) awoowe
liep achter dambeysay
achterstand (de) dibdhac
voorsprong (de) hormar
haast ku dhowaad
abortus (de) ilmo lasoo xaaqo
vervolgd dambi ku oogid
wijd si ballaaran
verbreid faaftay
prostitutie (de) dhileysi
euthanasie (de) nafta oo la iska qaado
strafbaar ciqaab mudan
legaal banaantahay
daalt yaraatay
landelijk wadanka oo dhan
overlijden (aan) udhimanaya
verslaafden dad daroogo caba
drugs daroogo
mede oo kale
voorlichting (de) waxbarasho
onrecht (het) dulminimo
aangepakt la qabto
na gaan lala soconkaraa
overgebracht la qaadsiiyay
laat toe ogolaanayaa
machtig awood leh
islam (de) Islaam
vraagstukken mowduucyo
religieuze diineed
stromingen xisbiyo
gelovig diin leh
waarden qiyamka
ethisch anshax ahaan
verantwoord la ogol yahay
originele meel kale aan laga aqoon
start bilaabayaa
reeks (de) taxane
zich uiten ra’yi bixin 
waarna kabacdi 
wijs xikmad leh

ei (het) ukun
het ei van Columbus = 
een simpele en slimme 
oplossing
eindeloos aan dhamaaneyn
voorspelbaar la saadaalin karo
compromis (het) tanaasul 
uitzichtloos rajo laheyn
verzoek (het) dalab
willekeurig kala sooc la’aan
berust (op) ku saleysantahay
misverstand (het) khalad
des te beter saas ayaa fiican

Les 36
kaartje (het) kaar yar
zonnige oo qorax leh
voorkant (de) dhanka hore
camping (de) kaamba
kruisje (het) istilaab yar
caravan (de) gaari la dagikaro
toiletten mushqulo
lawaai (het) buuq
geuren ur
pa aabo
blijkbaar sey umuuqato
beweging (de) dhaqdhaqaaq
is hij niet in beweging te 
krijgen = doet hij nooit 
aan sport
vanmorgen saakay
top (de) dusha kore
zet op saaro
hoed (de) koofiyad
luxe (de) raaxo leh
brandende ku gubaya
kale timo la’aan
overdreven ka badbadin
brengt door ku qaadanayaa
gras (het) caws
schaduw (de) hoos
ijs (het) baraf
doeken maryo
voorhoofd (het) fool
schuld (de) eed
ruzie (de) dagaal
ma hooyo
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paniek (de) naxdin weyn oo kadis ah
voorraden kayd
op dhamaanayaan
hagelslag (de) shukulaata kala firdhisan
tranen ilan
lekkerder ka macaan
smaken dooq
smaken verschillen = 
iedereen heeft zijn eigen 
voorkeur
lust ka helaa
eeuwige waligeedba jiray
pot (de) digsi
de Hollandse pot = 
typisch Hollands eten
oren dhago
verliefd jaceyl
tot over haar oren 
verliefd = heel erg 
verliefd
spiegel (de) muraayad
hals (de) qoorta
vaag aanan caddeyn
staren dheygagid
knappere ka qurux badan
kerels rag
nalaten iska reebid
rede (de) caqli
vatbaar fahmi karto
ze is niet voor rede 
vatbaar = ze wil niet 
luisteren
blind indho la’aan
wat ik moet beginnen = 
wat ik moet doen
PS = extra regel 
onderaan de brief

Les 37
goedenavond habeyn wanaagsan
namens oo wakiil ka ah
college (het) maamul
burgemeester (de) duqa magaalada
wethouders xubno ka tirsan golaha 

deegaanka
coffeeshop (de) = café 
waar softdrugs verkocht 
worden

gemeenteraad (de) golaha magaalada
besloten go’aansaday
bij wijze van iyadoo ah 
experiment (het) tijaabo
beheren maamulaan
aanstaande soosocota
toezicht (het) kormeer
strak si fiican
controle (de) gacanta ku hayaan
sprekers dad hadlaya
verzoek codsanayaa
pardon iga raali noqo
microfoon (de) makarafoon
voorzitter (de) gudoomiye
criminele dambiyeed
handelingen ficillo
centen lacag
op naar Het Hoekje = 
laten we naar Het Hoekje 
gaan
begrijpen fahmaynaa
schrikt ka naxaysid
bekennen qirano
in eerste instantie marka hore
toestand (de) xaalad
voortduren saan usii soconaysa
zich afspeelt ka socda
dat wil je niet weten = 
dat is heel erg
patroon (het) qaab
harddrugs daroogada adag
lopen in elkaar over = 
er is geen onderscheid 
tussen
reëel xaqiiqo ah
opzet (de) hab 
afwijkt (van) ka duwanyahay
officier van justitie (de) qareenka degmada
cannabis (de) xashiish
gewicht (het) miisaan
gram (het) garaam
gedoogd loo dulqaadanayaa
erkende la ictiraafsanyahay
dagvoorraad (de) kayd maalmeed
jongeman (de) nin dhalinyaro ah
haar (het) timo
lachen qosol
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laat me niet lachen = dat 
is onzin
achterdeur (de) albaabka gadaale
gaat aan naga galay
herinner xusuusinayaa
proef (de) tijaabo
brengen uit soo saareynaa
verslag (het) warbixin
mocht blijken dat = als 
blijkt dat
verloopt usocoto
einde verhaal = 
afgelopen
belofte (de) ballan 

Les 38
stralende ifaya
hemel (de) samo
palmbomen geed timireed
uithoek (de) gees
Caribische Zee badda Caribbean
boeiend soo jiidasho leh
weer (het) jawi
Afrikanen dad Afrikaan ah
slavernij (de) adoonsi
afgeschaft la baabi’iyay
Antillianen dad ku nool Antillen
armoede (de) faqri
onder de armoedegrens 
= ver onder het 
minimuminkomen
monetair lacageed
het IMF: een 
internationale bank die 
geld leent aan arme 
landen 
lenen deymiyaan
ontslagen laga fadhiisiyo shaqada
gesneden (in) la yareeyo
perspectieven rajo mustaqbal
bestrijding (de) la dagaalamid
prachtige aad u qurux badan
begeleid oo uu la socdo
luide cod dheer
ritmische ritmo leh
stemming (de) niyad

de stemming zit er goed 
in = iedereen is in een 
goede stemming
blond timo cad
bruin buni
klapt sacabtumaya
enthousiast oo xamaasad leh
Latijns-Amerika Latin America
mis khalad
hadden het kunnen weten 
= konden het weten, 
maar dachten er niet aan
vindt plaats dhacaysa
deelnemers qeybgalayaal
salsa nooc dhaanis ah
rap nooc muusik ah
draagt bij (aan) siyaadineysaa
feestvreugde (de) farxad xaflad
illegaal bilaa sharci
roepen leeyihiin
verhoudingen xiriiro
dringend si degdeg ah
herziening (de) cusbooneysiin
waren aan herziening 
toe = moesten herzien 
(veranderd) worden
ingrijpend si wayn
opbouwen dhisayaan
overige oo kale

Les 39
opgevangen hoy siisay
opgenomen qaadatay
ontleende yeelatay
naam (de) magac
gastvrij soo dhaweyn leh
tolerant dulqaad badan
Marokko Marokko
Turkije Turkiga
aantrok soo jiitay
nationaliteit (de) dhalashada
verworven la siiyay
Surinamers dad Suriname ka yimid
eveneens sidoo kale
kozen doorteen
afspraken heshiisyo
asielprocedures nidaamka qaxootiga
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aanvraag (de) codsi
ingediend dhiibeen
centra kaamam
jarenlang sanado dhan
spanning (de) walwal
degenen kuwa
afgewezen la diiday
advocaat (de) looyar
nemen een advocaat in 
de arm = zoeken een 
advocaat 
mislukt hagaagi waayo
verwijderd la saaray
terugkeer (de) unoqosho
illegalen dad bilaa sharci ah
schoonmaak (de) shaqo nadaafad
horeca = de sector hotel/
restaurant/café
migratie (de) socdaal
verkrijgen helaan
zien te verkrijgen = 
proberen te verkrijgen
dat heeft heel wat voeten 
in de aarde = dat kost 
grote moeite
hoogopgeleiden dad waxbarasho sare
waard qiimo
van het kastje naar de 
muur = van het ene loket 
naar het andere
komen in aanmerking 
voor = hebben recht op
materieel qalab ahaan
isolement (het) go’doon
buitenlandse ajanabi ah
geliefde qofka aad jeceshahay
vernomen maqlay
inburgering = het proces 
van inburgeren
houdt in laga wadaa
je aanpast (aan) la qabsatid (dhaqanka)
je thuis voelen dareen inaad gurigaagi 

joogtid oo kale
millennium (het) muddo kun sano ah
voelen zich als een vis in 
het water = voelen zich 
in hun element
gastland (het) dalka martida loo yahay

allerbeste ugu fiican

Les 40
radio (de) radio
programma (het) barnaamij
luisteraars dhagaystayaal
uitzending (de) idaacad
rechtstreeks si toos ah
gaswinning (de) gaas soo saarid
actiegroep (de) nooc urur ah
schokkend naxdin leh
draait ku shaqeenayo
Groningse = van 
Groningen
merken dareemeynaa
aardbevingen dhulgariiryo
zat nacnay
wij zijn het zat = we 
hebben er genoeg van
boren qoditaan
scheuren dildilaac
zichtbaar muuqda
onverkoopbaar lama iibin karo
windenergie (de) tamarta dabeysha
opraakt dhamaanaya
CO2-uitstoot (de) kaarboonka CO2
fossiele noolaha
duurzaam raagaya
zult u bedoelen = bedoelt 
u zeker
windmolens dhagaxshiidyo dabeyleed
windpark (het) beer dhagaxshiidyo 

dabeyleed leh 
reken maar = dat is zeker
tegenwind (de) dabeyl ka soo horjeed ah
lelijke fool xun
landschapsvervuiling wasakhaynta muuqaal 

dhir
vervuiling (de) wasakhayn
lawaaioverlast (de) rabash cod dheeri dartii
neergezet la dhigo
harder ka cod dheer
koelkast (de) talaajad
wil iets kwijt = wil iets 
zeggen
capaciteit (de) awood
plaatsen la dhigo
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neerzetten dhigeysaa
stunten wax laga yaabo sameeya
kip (de) digaag
vos (de) dawaco
zwaar culeys
biologische dabiici ah 
kakelt dhawaaqaysaa
heus dhab ah
aanbieding lasoo jabiyaa
gecontroleerd la hubiyaa
meneertje (het) nin yar (ninyahow)
van de wind kan niemand 
leven = iedereen moet 
geld verdienen

Les 41
telt leedahay
analyses baaritaan
gewijd (aan) loo huriyay
beschouwingen qoraal ra’yi ku dhisan
gepubliceerd la daabacay
poging (de) isku day
plat siman
kenmerken sifooyin
eigenschap (de) sifo
moraal (de) anshaxa guud
milieubewust geedaanka oo laga fikiro
afval (het) qashin
plastic (het) balaastiig
opgewekt soo saaray
zonnepanelen tamarta qoraxda ay soo 

jiidataa
boterham (de) rooti
dat zegt niets = dat 
betekent niets
opmerken arkidoontaa
dichtheid (de) ciriiri
meet cabbiraa
bekijkt loo eego
las akhriyay
artikel (het) maqaal
onbewuste adoon is ogeyn
motief (het) ujeedo
aldus saas uu yiri
journalist (de) wariye
slaat ku dhiftay
spijker (de) musmaar

slaat-ie (= hij) de spijker 
op de kop = heeft hij 
helemaal gelijk
zakenlui shaqaale ganacsi
hoogleraren macalimiin jaamacadeed
staatssecretaris (de) = 
onderminister 
dief (de) tuug
paden waddooyin
aanduidingen tilmaan 
verrast la yaabaysaa
korenvelden beero galley
weilanden dhul daaqsiin ah
teruggegeven loo celiyay
avontuurlijk tacabur leh
verbeelding (de) khiyaal abuur
spreekt tot de 
verbeelding = maakt 
grote indruk, brengt de 
fantasie op gang
ga je erop uit = maak je 
een tochtje naar buiten
op de fiets zijn ze in 
hun element = ze fietsen 
graag en kunnen het goed
element (het) qeyb ka mid ah shay 

weyn
conditie (de) xaaladda jismiga
adem (de) neef
ruik uri
zuivere saafida ah
stevig si xoog ah
trap cagta baaskiilka ku riix

Les 42
oudejaarsavond (de) habeenka sanadka cusub
kerstboom (de) geedka kirismaska
nieuwjaarskaarten kaarar sanadka cusub
ruikt soo carfaya
zoete macaan
oliebollen bur la dubay
gebakken la dubay
champagne (de) khamri
vuurwerk (het) rash
af steken shidayaa
spelletjes cayaaro
opblijven soo jeedayaan
volwassenen dadka waaweyn
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hoogtepunten waxa ugu muhiimsanaa
dieptepunten waxa ugu xumaa
tongen carabo
wat maakte de tongen 
los = waarover praatte 
iedereen?
de tijd vliegt = de tijd 
gaat snel
herinneringen xusuusyo
hetzij ha ahaadaan
voornemens arimo niyada laga 

go’aansaday
sigaret (de) sigaar
opsteken shidayaa
Italiaans (het) af-Talyaani
zich gedragen si wanaagsan udhaqmaan
wat ervan terecht komt = 
wat ze in praktijk zullen 
brengen
volgend dambe
aanleiding (de) sabab
nuttigste ku anfacday in badan 
commentaar (het) ra’yi
bood soo bandhigay
stof (de) casharo
onderwerpen mowduucyo
gemist ka maqan
materiaal (het) alaab (waxbarasho)
had je willen praten = je 
wilde praten, maar het is 
niet gebeurd
vloeiend si faseex ah
zucht guux
fase (de) qeyb
te veel gevraagd = 
onmogelijk
grondslag (de) aasaaska
ontkomt (aan) ka baxsasho
komende soo socda
Nieuwjaarsdag maalinta sanadka cusub
Pasen maalin fasax
Hemelvaartsdag maalin fasax
bevrijding (de) xusidda xoreynta
Pinksteren maalin fasax


