
   

Verhaal van Abbas uit Irak 

Op mijn zeventiende ben ik naar Noorwegen gegaan. Ik heb daar  9 

jaar gewoond. Ik werkte er als kok. Het was daar goed. 

Ik woonde samen met mijn vriendin. Mijn vriendin heet Victoria 

Alexandra. Ze is 26 jaar. We hebben elkaar in het restaurant leren 

kennen. Ze kwam daar 2 keer in de week. Ik werkte later in een 

andere restaurant en ik kwam haar terug tegen. We hebben dan 

telefoonnummers uitgewisseld. We hebben elkaar later in het park 

gezie …e  zo is het bego e … We zij  sa en op vakantie 

geweest naar Griekenland. In Noorwegen had ik een heel goede 

tijd. Maar ik had 1 probleem:  ik had geen papieren. 

Hier in België is het leven moeilijker.  Mijn vriendin komt wel eens 

naar België. Misschien ga ik volgend jaar terug naar Noorwegen.  

Ik ben nu 3,5 jaar in België. Ik ben 27 jaar,  ik wil werken.  

gee  flau  idee… 

Lachende tieners brachten me uit mijn gedachten terug naar het 

park. Ongelooflijk, dacht ik, het was alsof ze mijn gedachten 

konden lezen. Ze kletsten en klapten over hun toekomstige 

plannen, ze lachten met andere, minder getalenteerde klasgenoten 

e  ee  a  he  zei: “Ik ga studere  ge oo  at ij  ouders 

Verhaal van Haider uit Irak 

Ik ben 28 jaar en ben 2 maanden geleden getrouwd 

met een meisje uit Irak. We hebben elkaar via 

Facebook leren kennen. We hebben veel gebabbeld 

via Skype en Facebook. Ze heet Dua.  

Als ik terugdenk aan Irak, 15 jaar geleden, toen 

leefden de mensen veel beter. Als we nu bellen naar 

Irak gaat het alleen over ongeluk en dood.  

Ik bel elke dag naar mijn familie. Het enige nieuws 

dat ik krijg is: die of die persoon is dood. Het is heel 

moeilijk.  

 

 



   

Verhaal van Abdelaal uit Egypte 

Toen ik 10 jaar was, paste mijn oma op mij. Ze hield veel van mij. 

Ze was de mama van mijn papa. 

Ik hield veel van papa, hij was goed en intelligent, hij had een heel 

groot hoofd. Hij leeft niet meer. Hij was een landmeter. Mama  was 

een huisvrouw. Ze leeft nog en is 78 jaar oud.  

Toen ik 4 jaar was, stuurden ze me naar de imam om de Koran te 

leren. Dan ging ik naar de lagere school, de middelbare school en 

later de hogeschool.  

Ik las de krant en leerde dat de president van mijn land niet goed 

was. Ik wilde andere landen leren kennen.  

Vroeger was het in Egypte zeer goed, vertelde mijn papa mij. In de 

tijd van de koning was de Egyptische pond zelfs sterker dan de 

Engelse. Er kwam een militaire coup: het land ging naar beneden. 

Militairen begrijpen de politiek niet en ook de economie niet, ze 

kennen alleen wapens en corruptie. Ik hield niet van het systeem, 

daarom ben ik niet meer in Egypte, ook al zijn de mensen er aardig 

en is er veel zon. Het systeem is niet goed daar. Het land is goed, 

de mensen zijn aardig, maar de politiek is slecht.  jaar in België. 

Mijn laatste vrouw is een Indonesische vrouw die in Friesland 

Verhaal van Abdelkadher uit Marokko 

Ik word dit jaar 65 jaar en kom uit Berkane,  

Marokko. 

Als ik mijn ogen dicht doe en denk aan toen ik 10 jaar 

was,  dan zie ik mama, papa, oma, iedereen samen.   

Papa stierf vroeg.  Hij was ziek, hij werd geopereerd, 

na drie dagen was hij dood.  Mama bleef alleen met 

mijn broer en 2 zussen. Ze moest daarna gaan 

werken: schoonmaken. Ik was de oudste. Ik ging niet 

naar school, omdat papa dood was. Mijn broer is 

naar school kunnen gaan, mijn 2 zussen niet. Ik 

speelde graag met de fiets.  

Oma lette op de kinderen en maakte eten. Ik moest 

ook wat gaan werken en verdiende een klein beetje 

geld, niet veel. Mijn oma had geitjes en ik hoedde de 

geitjes en ging heel ver in de bergen. Ik speelde fluit.  

Toen ik 18 jaar was, ben ik getrouwd. Mijn vrouw 

was 19 jaar. Mijn moeder had gevraagd of ze met mij 

wilde trouwen. Ik vond het goed. We zijn nog samen. 

In 1976 ben ik naar Nederland gekomen en ben daar 

tot 1992 gebleven, zonder mijn vrouw en kinderen. Ik 

werkte er in een pizzeria. In 1992 ging ik terug naar 

Marokko. Toen is mijn zoon van 18 naar België 

gekomen en ben ik ook teruggekomen. Mijn vrouw is 

dan meegekomen en we wonen nu al drie jaar in 

België. Daarvoor hebben we altijd apart gewoond.  

Mijn mama heeft heel haar leven voor mij gewerkt. 

Ik heb erna voor haar gewerkt en ervoor gezorgd dat 

ze naar Mekka kon gaan.  Ik heb haar spijtig genoeg 

niet zien vertrekken.  

 



  

Ik ben al 6 jaar in België. Mijn laatste vrouw is een Indonesische vrouw die in 

Friesland geboren is. Ik werk  bij Umicore in Hoboken en ik wil een opleiding 

volgen voor mechaniek. Ik heb er ervaring mee en heb al een diploma, maar 

moet nog een extra opleiding volgen. 

(Abdelaal). Soms kunnen ze 25 euro kosten! 

en toen dacht ik: we zijn immers niet zo verschillend van elkaar. Uitgezonderd 

de taal dan! De taal, tja, ik heb zoveel geleerd in mijn eigen taal, in het Engels  

geest, dus ik heb een goede tijd met mezelf. Ik denk vaak. Ik denk over het 

verleden en het heden, over alles. Soms is het zoals in een droom. Mijn 

moeder zei altijd tege  e: Het le e  gebeurt ter ijl je droo t  e … a ai! 
ze heeft gelijk! Ik heb hier 30 minuten gezeten en ik heb mijn afspraak met de 

dokter gemist! Dus het is niet waar dat dromen niks kosten. Soms kunnen ze 

25 euro kosten! 

 



   

Verhaal van Hazrat uit Afghanistan 

Ik ben nog maar 1 jaar en 6 maanden hier, met mijn familie. Zij 

kwamen  op 5 november 2014 ook naar hier: drie zonen, 1 dochter.  

Ik heb nog twee kinderen in Afghanistan: een getrouwde dochter 

(25 jaar) en een getrouwde zoon (27 jaar). Iedereen gaat hier naar 

school. Mijn vrouw volgt een inburgeringscursus.  Ik ben 60 jaar. Ik 

woonde vroeger in Jalalabad. 

Mijn geboorteplaats is Nuristan, het ligt naast Pakistan, China, 

dicht bij India. Ik was ingenieur en werkte voor het district. Ik had  

een heel goede job. Maar het werd gevaarlijk met de Taliban en de 

Islamic Party: ze hebben mijn auto twee keer laten ontploffen. Ik 

wil niet terug gaan naar Afghanistan. Ik heb politiek asiel.  

Ik wil graag werken: onthaal of op een secretariaat. Ik kan geen 

zwaar werk doen, want ik heb diabetes. Mijn kinderen hebben het 

hier goed: ze gaan naar school.  Ze zullen naar de universiteit 

kunnen gaan. Eén van mijn zonen wil bij de politie werken, hij is 

fysiek sterk. Mijn dochter wil dokter worden. Een andere zoon wil 

piloot worden.  n.  

 zat in een park en ik zag kinderen spelen en plotseling zag ik dat 

enkele kinderen een ander kind aan het pesten waren. Dat bracht 

me naar een ver verleden van mij, toen ik ook een klein kind was. 

Verhaal van Hejratullah uit Afghanistan 

Ik deed een stage van één week in het  Sint Elisabeth 

ziekenhuis. Ik hielp mee in de keuken. We werkten er 

met 20 mensen samen. Het was heel plezant. De 

eerste dag was het moeilijk  om met de snijmachine 

te leren werken. Ik deed me pijn aan mijn vinger. De 

tweede dag was er een feest. Voor het feest heb ik 

zalm gebakken en soep gemaakt. Iedereen kwam, de 

verpleegsters en de dokters. De mensen kochten 

eten en ik mocht het aan hen geven. Soms begrepen 

de mensen mij niet goed en ik hen niet: ze spreken 

snel. Vroeger in mijn land kookte ik Afghaanse rijst 

met vlees en groenten: ui, tomaat, olie, veel zout. 

Het was anders. Belgen gebruiken niet veel olie en 

niet veel zout.  

Ik ben via Iran naar hier gekomen. In Iran is het heel 

gevaarlijk. De politie schiet met een pistool als je niet 

stopt als ze het vragen. Daarna ging ik naar Turkije. 

Daar zei ik aan de politie dat ik niet bleef, maar naar 

een ander land zou gaan. Vervolgens ging ik naar  

Griekenland en van daar was het 2 dagen en 2 

nachten op zee naar Italië. Ik heb ook nog 4 dagen in 

Frankrijk verbleven en tenslotte kwam ik in België 

aan. Ik wist niet waar ik was. Ik verbleef  4 maanden 

in het opvangcentrum in Kapellen.  

Mijn mama vindt het goed dat ik in België ben. Ze wil 

niet dat ik nog naar een ander land ga. De eerste 2  

maanden heb ik mijn mama niet gehoord. Daarna 

heeft mijn assistent me geholpen om met haar te 

spreken. Ze was zo blij en mijn kleine broer was ook 

zo blij en zei dat hij ook naar hier wilde komen. Papa 

is 9 jaar bij het leger geweest. Hij werkte als tolk voor 

de Amerikanen. Hij is nu dood. 



  

In Afghanistan ging ik niet naar school. Papa zei: de Taliban kan je pakken. 

Maar nu leer ik zoveel mogelijk. Ik ga vaak naar de bibliotheek, twee dagen 

per week en ik studeer daar omdat het daar stil is. Ik oefen altijd.  

Ik zag twee meisjes samen op de bus, ze waren verliefd. Dat kende ik niet 

vroeger. In Afghanistan kan zo iets niet. Ik heb er heel de dag over 

nagedacht. 

(Hejratullah) 

 



   

Verhaal van Omos uit Nigeria 

Ik ben 39 jaar en al 13 jaar in België.  Ik heb twee kinderen: 12 jaar 

en 9 maanden.  

Toen ik 10 was, bleef ik twee jaar bij mijn tante. Ik moest naar mijn 

tante, omdat mijn mama niet genoeg geld had om me eten te 

geven. Daar was het niet zo goed als bij mijn mama. Mijn tante 

sloeg met altijd. Ik wilde terug naar mama, daar was het beter. En 

daar mocht ik naar school. Bij mijn tante mocht ik niet naar school. 

Bij mijn tante kreeg ik rijst en foefoe. Maar ik wilde liever bij mama 

zijn, ook al kreeg ik er alleen maar brood. We waren met 6 zussen. 

Mijn zussen moesten niet naar mijn tante, omdat ik zei dat het niet 

goed was bij haar. 

Ik moest altijd naar de markt gaan en eten maken voor haar 

kinderen. Ik moest hen ook naar school brengen: 3, 5 en 6 jaar. Als 

ik aan het verleden denk, moet ik wenen.  

In België ben ik gelukkig, ik speel en lach. In Afrika moest ik altijd 

denken: geen school, geen eten, geen douche. Voor mij was er 

niets goed.  Ik vertel aan mijn oudste zoon dat in Nigeria sommige 

dingen goed zijn, andere niet. 

, ik speel en lach. In Afrika moest ik altijd denken: geen school, 

Verhaal van Walid uit Syrië 

Vroeger woonde ik in Aleppo, in Syrië.  Syrië was een 

mooi en goed land. Er was goed werk, er waren 

goede huizen, goede families, goede vrienden, 

iedereen was heel vriendelijk.  Nu is het moeilijk voor 

iedereen, en er is geen werk, geen school, geen eten 

en drinken. Alles is veranderd. Het is een ander Syrië 

geworden.. 

Als ik mijn ogen dicht doe en terugdenk aan toen ik 

12 jaar was, zie ik een groot huis met veel familie, 

iedereen is samen. Aan tafel zitten opa, oma, mama, 

papa, mijn grote broer, mijn vrienden die op bezoek 

komen. 

Toen ik 12 jaar was, was mijn papa al dood. Het was 

heel moeilijk. Mijn broer was de baas. Ik moest voor 

hem werken in zijn carrosserie, in zijn garage. We 

gi ge  er s orge s o  9u aartoe  e  erkte  tot 
s a o ds  uur. Ik moest altijd maar werken. Mijn 

broer zei: Ko  hier poetse , doe dit of dat.   Toe  ik 
naar andere kinderen keek die speelden, sloeg hij mij 

heel hard.  

In Syrië is het leven heel moeilijk voor kinderen: ze 

moeten de familie helpen.  Ik gaf elke week 1 euro 

aan mama. Op zondag moest ik niet werken. Dan 

mocht ik spelen: een beetje voetbal, kaarten, met de 

knikkers. Tot 7 uur, want om 8 uur moest ik gaan 

slapen van mama. Want ik moest de dag erop 

werken. 

Ik ben getrouwd en heb 3 kinderen. We zijn bijna 3 

jaar in België. Mijn kinderen moeten niet werken. Ze 

luisteren goed naar hun ouders. We slaan hen nooit..  


