
   

Verhaal van Afram uit Syrië 

De Christenen in Syrië vieren op  14 september het feest van de 

aanbidding van het kruis waarop Christus gestorven is. Het is één 

van de belangrijkste feesten van het jaar.  

Op de dag van het kruis is het groot feest: eerst bidden we samen 

in de kerk en daarna is er een gezellig samenzijn in kerk.  

Ik en ‘o er  koster  an de kerk, zoals ijn ader, nonkels, ne en: 
we zorgen voor de kerk, maken alles proper. Met een groep van 30 

mensen bereiden we het feest voor.  

Er komen 200 à 300 mensen. We maken eten voor iedereen. We 

slachten schapen en kippen en  maken couscous die veel lekkerder 

is dan die van de Marokkanen. We zorgen voor een zanger, die in 

de tuin zingt voor het feest. We dansen en babbelen.  

Die nacht blijft iedereen slapen: de mensen logeren in de kerk, of 

in een gebouw ernaast, of in  huizen in het dorp. Er zijn veel 

matrassen. Zelf slaap ik dan op een stoel. De dag erop  gaat 

iedereen weer naar huis.  

Na het feest ben ik vanbinnen blij: uiterlijk moe, maar innerlijk heel 

blij. 

Verhaal van Ershad uit Afghanistan 

Mijn hobby is volleybal. In Afghanistan studeerde ik 

eerst en ben dan soldaat geworden. Daar heb ik 

leren volleybal spelen. Ik was heel goed.  

Hier in België speelde ik volleybal in Luik, waar ik 

eerst woonde. In Antwerpen, waar ik nu woon, heb 

ik nog geen club gevonden. En ik heb ook niet veel 

tijd. Er is de Nederlandse les en tot gisteren was ik 

bezig om een rijbewijs te halen. Nu ik mijn rijbewijs 

behaald heb, wil ik in mijn vrije tijd naar de fitness 

gaan en opnieuw volleybal spelen. 

Het zou leuk zijn om hier een volleybalclub te vinden. 

 

 



  

Mijn godsdienst is belangrijk voor mij. De Bijbel is een goed boek, er staat 

geen enkel slecht woord in. Zoals je kan zien, draag ik op mijn armen 

tatoeages van het kruis van Jezus.  

Nu ik hier ben, voel ik me eenzaam op die feestdagen.  

(Afram)droo t  en… a ai! ze heeft gelijk! Ik he  hier 30 inuten 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! 

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 

oeder zei altijd tegen e: Het le en ge eurt ter ijl je droo t  en… 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 Mohamed uit Syrië 

In Syrië werkte ik 6 jaar in een lingeriewinkel. Dan was ik twee jaar 

soldaat. Daarna werkte ik terug in de winkel. In het weekend ging 

ik met mijn familie naar het park, of we gingen shoppen. Dat was 

heel fijn. 

In de winkel was de baas ook een man. We waren met twee:  

allebei mannen. Dat is geen probleem. In de winkel kwamen de 

vrouwen alleen, of met hun man, of met hun kinderen. Ik liet 

modellen zien en zij gingen in het pashokje passen.  

 Als ik hier over de Meir wandel met mijn zus en mama, kijken we 

naar de lingerie in de winkels. Ik vind een rode BH mooi. Nu werk 

in niet meer in de lingerie, maar in een Libanees restaurant. Al drie 

jaar help ik er de man van mijn zus. Kom maar eens eten, in het 

weekend is het ‘ uffet .  

steenkool wordt een importeur, die van andere landen steenkoel 

moet kopen. Niet alleen steenkoolmijnen waren gesloten maar ook 

ijzergieterijen en andere zware industrie bedrijven omdat de 

toenmalige regering beweert dat zij onrendabel waren.  

 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 

Verhaal van Mohamed uit Syrië 

Toen ik kind was, had ik een moto. Daar is dat geen 

probleem. Elke vrijdag en zaterdag hebben we daar 

weekend en dan ging ik samen met mijn vrienden 

met  de moto naar het bos. 

Ik heb  vroeger 9 jaar als arbeider gewerkt en heb 

ervaring met aluminium en PVC.  Vanuit Syrië ging ik 

naar Turkije en van daaruit ben ik naar België 

gekomen. Ik kwam met de boot. Onderweg was het 

heel moeilijk. Ik was alleen, er was niemand  bij mij. 

Op de boot ging ik bij de schoorsteen zitten en zag 

daardoor helemaal zwart van de rook. Ik was 6 dagen 

onderweg zonder eten.  Na 6 dagen kwam ik in 

Valencia, Spanje aan. Ik moest nog een heel stuk 

zwemmen van de boot naar het strand.  

Aangekomen ging ik  zitten en maakte me proper. 

Dan belde ik mijn oom die in Holland woont.  Hij 

sprak met vrienden van hem in Spanje en ze kwamen 

mij ophalen en brachten me naar België. Ik kende 

hier niemand. Ik heb hier wel een nonkel uit Syrië, 

maar kende hem niet. Hij is hier al een jaar. Na een 

week ging ik naar het commissariaat voor asiel. Ik 

was minderjarig: het duurde nog 3 maanden voor ik  

18 werd.  Daarna verbleef ik in het asielcentrum van  

Broechem. Het was echt moeilijk. In Turkije kon ik 

gewoon werken. Daar had ik geen diploma nodig. 

Met ervaring kan je aan het werk. Hier kan dat niet. 

Ik he  diplo a s, aar ze zijn nog niet opgestuurd. 
Als ik niveau 1.2 van Nederlands heb, zal  ik een 

opleiding bij de VDAB volgen.  

Ik wil mijn familie helpen. Als de oorlog stopt in Syrië 

ga ik direct terug. Ik woonde in een dorp aan de zee. 

Al vier jaar ben ik niet meer terug gegaan. 



   

Verhaal van Mohebullah uit Afghanistan 

Toen ik klein was speelde ik veel cricket met de buurkinderen, op 

straat. We speelden op vrijdag, want dan begint het weekend. Ik 

woonde in dorp, er waren veel  kinderen.  Ik heb 2 broers en 1 zus.  

Mijn mama was gestorven. Mijn oma en nonkel zorgden voor ons. 

In mijn buurt speelden de kinderen geen voetbal. We speelden wel 

met vliegers, die we zelf maakten.  Als we naar een ander dorp 

gingen voor een wedstrijd, gingen we te voet: 4 uur stappen.   

Ik ben 6 jaar naar school gegaan.  Daarna ben ik gaan werken in de 

bouw. Ik hielp met metsen.  

Ik zou hier in Ant erpen ook graag ri ket spelen,  ‘s a onds en in 
het weekend. 

 

steenkool wordt een importeur, die van andere landen steenkoel 

moet kopen. Niet alleen steenkoolmijnen waren gesloten maar ook 

ijzergieterijen en andere zware industrie bedrijven omdat de 

toenmalige regering beweert dat zij onrendabel waren.  

 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. 

Ik ben ook gepest geweest. Ik ben sindsdien opgegroeid, maar de 

scène met de pesterijen heb ik later verschillende keren 

Verhaal van Rinzin uit Tibet 

In mijn land is er geen democratie. Ik ging niet veel 

naar school want mijn vader was kok en ik werkte 

met hem in zijn restaurant. Maar ik volgde les bij een 

Boeddhistische leraar. Hij zei dat het in Europa beter 

was, dat er daar wel democratie was. Via India kwam 

ik naar België en was 9 jaar onderweg.  

In India ging ik wel naar school: ik leerde Engels en 

kreeg les over Boeddhisme. Het was een school voor 

Tibetanen. We waren er met heel veel jongeren. 

Alles werd gratis aangeboden door India, via de 

contacten van de Dalai Lama. Overdag hadden we 

les. We sliepen in een ander gebouw. 's Avonds 

babbelden we onder elkaar, dansten… Op zaterdag 
en zondag gingen we naar de zee. We konden er 

zwemmen. Als er een vrije dag was, speelden we 

voetbal. Het was er heel goed.  

 

 


