
   

Verhaal van Fatima uit Afghanistan 

Toen ik hem terugzag, was hij niets veranderd 

Ik ben bijna 5 jaar in België. Mijn man is ook Afghaan en is al 13 

jaar in België. We waren 8 jaar niet samen, alleen één keer per 

week belden we met elkaar. We hebben geen kinderen. 

Tijdens die 8 jaar woonde ik bij mijn mama, papa en broers en 

zussen. Ik deed naaiwerk, met de hand, niet met de machine. Ik 

leerde het van mijn mama. Mijn broer en zus naaien ook.  

Toen ik naar België kwam, landde ik in Amsterdam. Mijn man is me 

daar komen ophalen. Ik had al die tijd alleen zijn stem gehoord. 

Toen ik hem zag, was hij niets veranderd. Ik bracht uit Afghanistan 

kleren mee en Afghaans eten, koekjes, groene en zwarte thee. Ik 

bra ht geen foto’s ee.  

Ik zou hier graag naaien om wat geld te verdienen. Volgende week 

maandag kunnen jullie komen kijken bij mij thuis, om te zien hoe ik 

dat doe.  

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.  

Verhaal van Kwame uit Ghana 

Ik kom uit Oda, een stad in Zuid-Ghana. Ik woonde bij 

mijn moeder. Mijn vader is gestorven in 1974. Ik was 

toen 8 jaar. Hij was ziek, hij had iets aan zijn hart en 

stierf in 2 weken tijd. Hij werd op zaterdag begraven 

en op zondag kwam iedereen samen. De priester zei 

dat mijn papa een goede persoon was: elke zondag 

ging hij naar de kerk, hij was een goed christen. Ik 

was heel verdrietig, want ik hield heel veel van hem. 

Hij gaf me alles wat ik wou. Ik denk nog elke dag aan 

hem.  

Toen ik een voetbal wou, gaf hij me er meteen 

eentje. Wanneer ik ’s na hts huilde, k a  hij e 
troosten. Hij kwam, niet mijn moeder. Mijn vader zei 

me dan dat hij altijd voor me zou zorgen en dat ik 

alles zou krijgen wat ik wou.  

Daarna moest mijn moeder alleen voor ons zorgen, 

er was geen hulp. De familie van mijn vader keek niet 

naar ons om. Ze namen alle eigendommen van mijn 

vader af, ook ons huis.  

We waren met 7 en we gingen allemaal naar school: 

5 jongens, 2 meisjes. Mijn moeder had een 

kleren inkel in de stad. ’s A onds oesten e haar 
helpen in de winkel of we moesten op de boerderij 

helpen om groenten te kweken om te kunnen eten. 

We hadden een hard leven. Mijn vader stierf veel te 

vroeg. Hij was nog maar 39. Mijn moeder is nu 90 

jaar. Ze hertrouwde nooit. Elke week bel ik met haar.  

Ik heb nu zelf kinderen en ik wil als mijn vader voor 

hen zorgen.  

 



   

Verhaal van Khadija uit Marokko 

Mijn papa is dood en ik woonde in Marokko met mijn mama en 

zussen en broer. Het leven was geen probleem voor mij.  

Hier wel, ik moet NL leren en heb papieren nodig. Het is moeilijk 

om hier met de mensen te babbelen, want ze verstaan geen 

Arabisch. Ik ben hier 8 jaar. Gedurende 2 jaar ben ik niet naar 

school gegaan. Ik ben naar hier gekomen om bij mijn zus te wonen. 

Ik kwam met het vliegtuig, dat vond ik leuk. Met mama hou ik 

contact via de GSM en Whatsapp. Mijn grootouders leven niet 

meer. Ik heb nog 2 zussen en 3 broers in Marokko. Mijn vader 

werkte in Vietnam bij het leger.  

Hier in België, wanneer ik niet naar de les ga, ga ik de stad in, drink 

koffie, bezoek mijn zus. Soms werk ik, maar ik heb nog geen 

papieren, dus dat is moeilijk.  

t 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 

Verhaal van Kwabina uit Ghana 

Mijn papa is gestorven in 2014 en toen ben ik terug 

naar Ghana gegaan. Mijn papa had kanker. Mijn 

zussen en broers zijn naar Ghana gegaan om voor 

hem te zorgen, maar hij is gestorven. Iedereen is 

terug naar Ghana gegaan. Ze hebben op ons gewacht 

om hem te begraven. 6 Maanden hebben ze zijn 

lichaam in een koeling bewaard.  

De dag van de begrafenis droegen we allemaal zwart. 

Dat is traditie wanneer familie sterft. Iedereen 

huilde.. Hij kreeg een katholieke begrafenis en zijn 

kist werd op het kerkhof begraven. Daarna kwam 

iedereen samen, heel veel volk. Dat is de laatste kans 

om eer te bewijzen aan de dode. Een begrafenis is 

altijd op zaterdag. Er was héél veel volk en iedereen 

geeft wat geld. Daarna gaat iedereen naar huis. De 

volgende dag, zondag, komen we weer samen in de 

kerk en de priester vraagt aan alle kinderen om naar 

voor te komen. Dan bidden we samen en we praten 

over het leven van mijn vader. Naast mijn moeder 

had mijn vader nog 2 andere vrouwen. Mijn broer 

vertelde dat hij van mijn papa hield. Hij vertelde ook 

over zijn schooljaren en waar papa gewerkt heeft, 

over het huwelijk van mijn vader en moeder. Daarna 

is de ceremonie voorbij en gaat iedereen naar huis. 

Thuis praatten we nog wat verder over alle gasten 

die gekomen waren. 

 

 



   

Verhaal van Oumar uit Mauretanië Ik ben al drie jaar in Ik 

Ik ben al 3 jaar in België. Ik zing en had in Mauritanië een band: 

RAP RIM: DIAM MIN TEKKY. Dat betekent Rap uit Mauritanië: 

Vrede’. Ik had twee albums. Je kan ons vinden op youtube.  

Maar ik kreeg veel problemen met het systeem in mijn land. Als je 

zingt, dan wordt de overheid soms boos. Ik zat twee maanden in 

de gevangenis. Daarom ben ik hier.  Mijn moeder betaalde 1000 

euro zodat ik weg kon: voor de boot en de reis. 

Ik begon pas te zingen toen in 17 jaar was. Daarvoor zong ik niet, 

maar een buurjongen nodigde me uit om mee in de band te zingen 

over de problemen in onze wijk.  Waar we woonden waren er altijd 

problemen. Problemen tussen jongeren en de politie, met 

marihuana. Er werd veel gevochten, er vielen doden.  Mensen gaan 

niet naar school, stelen, hebben geen werk. Je wil graag eten, en 

andere dingen. De problemen komen door het systeem.   

In Mauritanië is onze groep heel bekend: de krant Cridem schreef 

over ons. Iedereen kent me in mijn land. Iedereen weet dat ik hier 

asiel heb.  

 

steenkool wordt een importeur, die van andere landen steenkoel 

Verhaal van Qayom uit Kaboel Toen ik 1 jaar 

Toen ik 1 jaar was, zijn we vanuit Afghanistan  naar 

Pakistan verhuisd, met mijn mama, papa, opa, oma, 

twee broers. Na 10 jaar zijn we terug naar 

Afghanistan gegaan. Toen begonnen de problemen 

met de Taliban. Daarom ben ik naar België gekomen. 

Mijn broer was al hier. 

Ik ga hier naar school en ik werk. Mijn papieren zijn 

in orde. Alles is in orde. In Afghanistan kon ik niet 

naar school gaan. Ik ben heel blij dat ik hier naar 

school kan gaan.  

Eerst was ik in Brussel in een centrum, daarna kwam 

ik naar Antwerpen. Ik heb hier al bijna alle steden 

gezien: Gent, Brugge, Leuven, Mechelen, Hasselt… Ik 

ben nog niet in de Ardennen geweest.  

Mijn vrienden ken ik van de klas. Ik vind Nederlands 

heel belangrijk. Daarom probeer ik niet altijd mijn 

taal te praten, maar wel Nederlands. Maar de 

mensen komen niet gemakkelijk met ons praten.  

In Kaboel werkte ik al vanaf mijn 7 jaar. Ik maakte 

kleren. Ik kan het heel goed: naaien, patronen 

tekenen en knippen. Mijn papa leerde me naaien, hij 

was kleermaker. Ik moest veel werken, alleen op 

vrijdag mocht ik spelen, thuis met broers en zussen 

of op straat met vriendjes.  

Ik heb bij mij thuis in Antwerpen een naaimachine en 

maak soms broeken, T shirts, voor vrienden. Ik ben 

van plan een opleiding te volgen bij VDAB, om hier 

als kleermaker te kunnen werken. 

 

 



  

De andere leden van de band zijn hier ook. In 2012 en 2013 zongen  we tijdens  

de Zomer Van Antwerpen en op  BorgerRio.  Dit jaar hebben ze andere 

groepen uitgenodigd,  nieuwe mensen, met een andere stijl. Soms ga ik naar 

Brussel, Duitsland of Parijs  om te zingen. Ik  heb een CD gemaakt in 

Straatsburg. Niet hier in België, omdat dat te duur is. Alleen als je jong bent, is 

het gratis.  Maar als je 25 jaar bent niet meer. Nu werk ik, ik heb een contract 

en ben niet meer vrij om te zingen.  

 

(Oumar)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 gebeurt 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 Ruth uit Ghana 

Ik heb 5 kinderen. Ze zijn allemaal in Ghana geboren. Mijn hele 

gezin kwam naar België. De kinderen spreken Nederlands. De 

jongste is 21 jaar oud, de oudste 30.  

Ik ontmoette mijn man in Ghana, op een verjaardagsfeest. Hij zag 

e en zei: Hello sister, ho  are you?’ Ik zei: Fine.’ Hij benaderde 
e en zei eteen: I lo e you.’ Ik zei: Maar je kent e niet, hoe 

kan je dan an e houden?’ Toen ik he  oor het eerst zag, was ik 

nog niet meteen verliefd op hem. Daarna kwam hij me opzoeken 

bij mij thuis. Drie maanden later zei hij dat hij met me wilde 

trouwen. Hij kwam naar de familie om mij ten huwelijk te vragen. 

Mijn ader zei: Als ijn do hter het il, is het oké.’ Ik ilde el 
trou en, ant ik hield ook an he , hij as nice’ en good’.  

Ik was 18 jaar oud.  Na 6 maanden verloofden we ons.  Dat was in 

het dorp. Daarna trouwden we, anderhalf jaar later, in de stad.  

Het was een groot feest met eten en dansen. De eerste dans was 

oor ons, het koppel. We dansten tot 5 uur s orgens. Het eerste 

kindje kwam toen ik 21 was.  Nu zijn we gescheiden, hier in België.  

 

steenkool wordt een importeur, die van andere landen steenkoel 

moet kopen. Niet alleen steenkoolmijnen waren gesloten maar ook 

Verhaal van Sherullah uit Afghanistan 

Mijn reis naar België was heel moeilijk. Dat was 2 jaar 

geleden. Ik kwam via Turkije, Griekenland, Italië en 

Frankrijk. In Turkije ging ik te voet, ik was met een 

groep vrienden. We waren ongeveer met 10 mensen. 

Naar Griekenland gingen we met de boot. Met 25 

mensen, ook vrouwen en kinderen. Na een half uur is 

de boot gekanteld. We moesten zwemmen tot een 

andere boot ons kwam oppikken. Iedereen is 

gelukkig gered. We kwamen aan in Athene waar we 2 

maanden gebleven zijn. Daarna naar Italië met de 

boot en naar Frankrijk met de trein. 

Ik kwam in België aan in Brussel. De eerste nacht ging 

ik naar het commissariaat. Ik was alleen. Mijn 

vrienden zijn naar andere langen gegaan.  

Europa is een grijs land, niet zoals Afghanistan. Daar 

is het in de zomer lekker warm. In de winter is het 

koud. Mijn familie is nog in Afghanistan, ook mijn 

vrouw en kinderen. We houden contact via de 

telefoon. Ik moet eerst werk vinden voordat ze naar 

hier kunnen komen.  

 

 



   

Verhaal van Sukeemon uit Thailand 

Iemand heeft mijn papa vermoord. Ik was 5 jaar oud. Mijn broer 

was 1 jaar. Papa was boer en verkoper, hij kocht en verkocht. Die 

persoon was jaloers want papa was heel slim. Hij klopte op de deur 

en zei: Ik wil sigaretten kopen.’ In Thailand moet je beleefd zijn,  

dus mijn mama opende de deur. Die man schoot mijn papa dood 

met een pistool. Mijn broer en ik sliepen. We wisten van niks. 

Daarna was het verschrikkelijk voor mama.  Ze moest alles doen. 

Ze runde de zaak verder met een nieuwe man.  Ik moest helpen om 

de waren te controleren en helpen met  poetsen. De nieuwe man 

was een heel goede man en vader voor ons. Hij is ook gestorven. 

 

Mama is 78 jaar oud nu en is alleen. 

Ik heb een zoon van 18. Hij studeert in Thailand. Hij is computer 

engineer. Hij heeft nog geen vriendin. Ik ben vroeg gescheiden en 

heb mijn zoon alleen opgevoed. Hij woont bij mijn zus.  Ik had een 

winkel, moest alles doen. Ik kon niet naar school gaan. Ik vertel 

altijd: Ik heb niet veel geld, maar wel voor school. Mijn leven is 

goed nu. 

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.  

Verhaal van Poku uit Ghana 

Ik speelde op school met mijn vrienden. De school 

was dichtbij huis. We speelden voetbal tegen andere 

scholen. Wanneer het mijn verjaardag was, hielden 

we een feest met de familie. Op school deelde ik 

cake uit aan mijn vrienden en zij zongen en dansten.  

In mijn land wordt veel gedanst, ook bij een 

begrafenis of een huwelijk. 

Ik speelde graag voetbal. Ik was vrij goed.  

 

 



   

Verhaal van Abdelhalim uit Marokko 

Ik heb mijn vrouw in Nederland leren kennen. Ze is Marokkaanse, 

maar is hier geboren. We zijn in Marokko getrouwd en hebben 1 

kind. Ik heb mijn vrouw in België leren kennen. Ik ben hier al 6 jaar.  

Ik zag haar voor het eerst op straat en ben met haar beginnen 

praten. Na 3 maanden zijn we getrouwd. Ze was mijn eerste 

vriendin en we zijn nog altijd heel gelukkig samen. We hebben een 

dochter van 7 weken, Rania. De dag van de bevalling heeft familie 

ons met de auto naar het ziekenhuis gebracht. De bevalling ging 

heel lot. Onze do hter is ’s a onds o  9.  geboren. We aren 
al an ’s orgens in het ziekenhuis.  
Wanneer een kindje wordt geboren, vieren we feest in België en in 

Marokko. Maar wij zijn niet naar Marokko gegaan. Ik heb geld 

gestuurd. Ze hebben daar eens schaap gekocht en gefeest en 

gedanst. Hier in België heb ik ook een schaap gekocht en gevierd 

met de familie van mijn vrouw.  

t 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 

 


















