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De onde você é? 
Waar kom je vandaan? 

de + o Brasil = do Brasil 
de + a Holanda = da Holanda 

 
Ik kom uit Brazilië. Eu sou do Brasil 
Waar komt hij vandaan?  
Hij komt uit Frankrijk.  
Waar komt zij vandaan?  
Zij komt uit Italië.  
Waar komt hij vandaan?  
Hij komt uit België.  
Zijn zij (vrouwen) getrouwd?  
Waar komt hij vandaan?  
Hij komt uit Spanje.  
Waar komen jullie vandaan?  
Wij komen uit Nederland.  
Waar komen zij (paar) vandaan?  
Zij (paar) komen uit Duitsland.  
Waar komen zij (vrouwen) vandaan?  
Zij komen uit Duitsland.  
Waar komen zij (mannen) vandaan?  
Zij komen uit Engeland.   
Waar komen zij (groep) vandaan?  
Zij (groep) komen uit Portugal.   
Hij komt uit Israël.  
Hij komt uit Cuba.  
Hij komt uit de Verenigde Staten.  

 


