
   

Verhaal van Alessandra uit Italië 
Ik kom uit Parma, een stad in het noorden. Mensen zeggen dat de 

inwoners van het noorden kouder zijn dan de mensen uit het 

zuiden, maar dit is niet waar. Ik ben niet kouder. 

Ik wil over mijn stad vertellen, want wij zijn beroemd om ons 

lekkere eten. Misschien kennen jullie Parmesaan, Barilla (pasta) en 

Par aha . Wij hebbe  ee  sala i van Felino . De mensen 

zeggen: jij eet salami van katten, want felino beteke t van de 

katte .  
Mijn stad is ook beroemd omdat de vrouw van Napoleon hier 

gewoond heeft. Zij wilde een groot park, dat is het Parc Ducale. Het 

is een heel mooi park met een artificieel meer. Er is ook een grote 

rivier, de Parmarivier, en een brug die vroeger het arme en rijke 

deel van de stad scheidde van elkaar. Nu kan iedereen overal 

wonen. In het arme deel wonen vooral studenten, in het rijke deel 

zijn er veel winkels. 

 

 

Verhaal van Martha uit Spanje 
Ik kom uit Avila in het noorden van Spanje. Wanneer 

ik zeg dat ik uit Spanje kom, zeggen de mensen dat 

het lekker warm is, maar het is er koud. Het ligt 1100 

meter boven de zeespiegel. Wanneer het sneeuwt, 

komen alle kinderen naar de stadsmuur. Het is een 

oude muur uit de Middeleeuwen. Van die muur gaan 

we dan baantje glijden met een plastieken zak.  

Ik mis mijn stad, maar ik ben heel blij hier. 

 

 



   

Verhaal van Andi uit Albanië 
Ik ben geboren in Durus. Dat is een heel oude stad, bijna 300 jaar 

oud. Het ligt aan de kust en het is een heel mooie plek. Ik woonde 

op verschillende plaatsen, want mijn vader werkte in het leger en 

wij moesten vaak van stad veranderen. We leidden een 

nomadenleven. In mijn land waren de mensen heel arm tijdens de 

communistische regering, maar er was veel respect. Nu zijn de 

mensen niet vriendelijk meer. Mensen zijn veranderd. Voor hen 

zijn materiële dingen belangrijk en dat maakt me triest. Ik ben 

opgegroeid in een grote familie met heel strenge regels. Eer  was 

de belangrijkste regel. Als je je woord aan iemand geeft, moet je je 

eraan houden. Dat is heel belangrijk in onze cultuur.  

Een mooi dorp is Theth . Er is een prachtig landschap. Het is een 

klein dorp. Toen ik daar woonde, in de winter, was er veel sneeuw 

en de mensen woonden bijna 6 maanden in hun huis. Er was 

zoveel sneeuw dat ze niet buiten konden. In de lente en de zomer 

verzamelen de mensen veel eten en maken speciaal vlees dat ze 

drogen met zout. Ze roken het vlees. Bij mijn familie blijven de 

mannen in 1 kamer en ze praten over problemen, de vrouwen 

zitten in een andere kamer. Daarna spelen ze muziek met de lahut 

en dansen. De lahut heeft maar 1 snaar. De traditionele dans is 

met een zwaard. 

 

Verhaal van Verica uit Bosnië 
Ik ben 1 jaar en 2 maanden in België. 

Toen ik in mijn land woonde, woonde ik bij mijn 

ouders. Mijn vader is een smid. Hij smeedt 

omheiningen. Het is een moeilijke job en ik hielp 

hem vaak. Soms heb ik de staven gepoetst, want ze 

moesten proper zijn voordat we ze konden verven. Ik 

hielp ook met verven. Ook tijdens de winter hielp ik. 

Dan was het heel koud. Dat was niet gemakkelijk. 

 

Ik vind dit een speciale job, omdat niet zoveel 

mensen dit doen. Mijn vader maakt ook spiegels, 

kandelaars, tafels, stoelen.. allemaal van ijzer. 

Mijn ouders wonen nog in Bosnië. Nu helpen andere 

mensen hem. 



   

Verhaal van Anna uit Macedonië 
Mij  aa  is S ezha ka e  dit beteke t S eeu itje . I  ij  
land is dit een populaire naam. Hier vinden ze dat een grappige 

naam en het is ook moeilijk uit te spreken, dus zegt iedereen Anna. 

In mijn land heten veel meisjes zo en ik hou van mij naam, maar 

hier moeten ze er altijd mee lachen, omdat het uit een sprookje 

komt. 

 

  

Verhaal Safaa uit Marokko 
Ik wil vertellen over mezelf. Ik ben 26 jaar en kom uit 

Marokko. Ik ben geboren op 26 maart, maar mijn 

vader wou geen dochters. Hij heeft 2 maanden 

gewacht om mij in te schrijven tot 24 mei. Dat is mijn 

officiële geboortedatum. Ik heb nog 1 grote broer. 

Toen ik 2 jaar was, zijn mijn ouders gescheiden. Mijn 

vader is naar Duitsland gegaan en ik bleef bij mijn 

moeder, mijn broer en mijn grootouders. Mijn 

moeder werkte als secretaresse in een bedrijf. Mijn 

vader is nooit teruggekeerd. Ik ben zelf ook getrouwd 

en heb 1 kindje. Mijn man is van Irak. Ik heb hem hier 

leren kennen. Vroeger was ik getrouwd met een 

Belg, maar hij was schizofreen. Ik heb mijn huidige 

man ontmoet via een website. Ik was met vakantie in 

Marokko en tijdens die vakantie heb ik hem via het 

internet leren kennen. Vroeger woonde ik in 

Tongeren, daarna in Brussel en nu in Antwerpen. 

Ik heb een slechte relatie met mijn vader. Hij heeft 

ons in de steek gelaten toen we nog heel klein 

waren. Hij is zomaar naar Duitsland vertrokken.  

Mijn broer woont in Marokko, in Saleh. Hij is piloot 

bij het leger. 

 

 



   

Verhaal Babs uit Spanje 
Ik ben geboren in Malaga en ik heb heel mijn leven gestudeerd. Ik 

ben vorig jaar in januari naar België verhuisd. Ik vlieg af en toe 

terug naar Spanje. 5 Jaar geleden heb ik mijn vriend ontmoet in 

Parijs. Hij komt uit België. We hebben in Madrid gewoond 

gedurende 3 jaren. Met de crisis is de situatie daar niet 

gemakkelijk. Hij heeft hier werk gevonden en ik ben na enkele 

maanden ook naar hier verhuisd. 

In Parijs hebben we allebei in hetzelfde instituut gewerkt als 

onderzoeker sociologie. We deden op hetzelfde moment stage. We 

spraken elkaars taal niet, maar we spraken allebei Frans. 2 Weken 

voor mijn terugkeer naar Spanje zijn we een koppel geworden. Na 

5 jaar zijn we nog altijd samen. Nu ben ik hier en ik leer 

Nederlands. Het is een mooie taal, maar wel moeilijk. Mijn vriend 

e  ik spreke  Fra jol  (Fra s e  Spaa s . So s ook at NL of 
Engels. 

Mijn vriend werkt als socioloog en ik zoek ook werk, maar het is 

niet gemakkelijk. Vroeger dacht ik dat het gemakkelijk zou zijn, 

maar dat is het niet. Ik spreek Frans, dus ik wil ook in Brussel 

werken. Ik hoop dat ik snel werk vind. Als socioloog moet je veel 

praten, dus ik moet eerst beter Nederlands leren spreken. 

 

Verhaal Sara uit Spanje 
Ik ben geboren in Barcelona. Mijn familie woont 

daar. 4 à 5 jaar geleden ben ik naar België verhuisd 

met mijn man. Ik ben getrouwd. Mijn man werkt 

hier. Hij woonde in Nederland, maar is naar België 

gekomen voor zijn werk. Voor hem was de taal 

gemakkelijker dan voor mij. Ik heb administratie 

gestudeerd, maar ben nu werkloos. Mijn man heeft 

werk gevonden in een firma en hij heeft een vast 

contract. 

We willen graag kindjes, maar we wachten nog 2 

jaar. 

 

 



   

Verhaal van Dua uit Irak 
Ik wil over mijn zus vertellen. Ik woon al 4 jaar in België. Er was 

oorlog in ons land. Het was gevaarlijk voor mijn vader. Daarom zijn 

we in 2006 naar Syrië vertrokken. We zijn daar 5 jaar gebleven. Ik 

heb daar gestudeerd en heb mijn secundair onderwijs-diploma 

behaald. In 2011 verhuisden we naar België.  

Mijn zus Chayma wilde terug naar Irak in 2007. Zij is daar getrouwd 

en heeft nu twee kinderen. Ik heb ze nog nooit gezien. Het is te 

gevaarlijk om terug naar mijn land te gaan. Voor mijn vader en 

voor mijn broer ook. Ze kan ons hier wel komen bezoeken, maar ze 

kan slechts een maand blijven.  

We komen uit een groot gezin: 4 jongens en 5 meisjes. Iedereen is 

hier, behalve mijn zus… Ik is haar. 
 

  

Verhaal van Amina uit Iran 
Ik kom uit Koerdistan en ik wil vertellen over mijn 

stad. Over een traditioneel feest en over dingen die 

we in ons land maken. 

Mijn stad is Mahabad, in de bergen. Dit betekent 

plaats i  de ist . In de zomer en de lente is er een  

aangenaam klimaat en een mooie natuur. Op 21 

maart vieren wij het traditionele feest, Naurus (= 

Nieuwjaar). Iedereen viert feest en is blij en men 

draagt de traditionele kledij. Iedereen gaat op 

bezoek bij elkaar. We kleuren eieren en we kopen 

kleine, gouden vissen. Die houden we 13 dagen. 

Daarna gooien we ze terug in de rivier. De 13e dag 

gooien we ook 13 stenen achter ons in de rivier, om 

aan te geven dat je al het ongeluk achter je laat en 

het nieuwe jaar mooi wil starten.  

Hier vier ik Naurus niet, want ik heb hier niet veel 

familie, alleen mijn schoonfamilie. Hier werkt men 

gewoon op 21 maart. 

Ik ben getrouwd, maar ik wil voorlopig nog geen 

kinderen. Ik was huisarts in Irak waar ik 9 jaar heb 

gewoond. Mijn diploma werd hier erkend, maar nu 

moet ik nog toelating krijgen om hier te werken.  Nu 

heb ik teveel zaken aan mijn hoofd. Daarom wacht ik 

nog met kinderen. 

Amina heeft een voorwerp bij dat traditioneel is uit 

haar stad. Een appel gemaakt van kruidnagels. De 

mensen maken dit wanneer ze verliefd zijn op elkaar 

en dan geven ze dit aan elkaar o  te zegge  ik hou 
a  jou . Dit kan je jaren bijhouden, het gaat nooit 

kapot. 

Een ander voorwerp is een ketting, gemaakt van 

parels en kruidnagel. Men hing dit in de kleerkast 

voor een lekkere geur. 

 



   

Verhaal van Mariam uit Afghanistan 
Een verhaal over een klein doosje. In 2010 was ik in een dorp in 

Pakistan, Mari, vlakbij Kashmir. Ik was 19 jaar. Het is een prachtig 

dorp, groen, vol bomen en planten. Het was de eerste keer dat ik 

met vakantie ging, de eerste keer op hotel. Ik was met mijn familie. 

We wilden naar een kerk gaan. De eerste keer dat ik een kerk van 

dichtbij zag. Ik wou binnengaan, maar dat mocht niet. Als moslims 

mochten wij niet in de kerk. We hebben daar veel gewinkeld. De 

winkels waren altijd open. Zelfs tot 2 à 3 uur s nachts. Het was 

geen plat dorp. Het dorp was rond een berg gebouwd en de 

straten liepen naar beneden. Het was heel bijzonder voor mij.  

Ik wilde eigenlijk niet weg daar. Ik wilde niet terug naar huis. Maar 

we moesten. Ik wilde iets kopen om mij dit dorp en deze 

bijzondere vakantie te herinneren.  

Ik heb een doosje gekocht. Maar ik had geen geld. Het mocht niet 

van mijn mama. Zij had ook geen geld. Toch heb ik het gekocht. 

Het was niet duur. Nu gebruik ik het voor mijn neuspiercing.  Het 

doosje herinnert mij aan die mooie vakantie. Het as zo  ooi 
dorp. Ik ben er nooit terug geweest, maar ik zou graag og s 
gaan. Nu is het er te gevaarlijk. Mijn ouders zijn ook hier. Mijn papa 

is 10 jaar geleden naar België gekomen en mijn mama, mijn broers 

en zus en ik 4 jaar geleden.  

 

Verhaal van Ali uit Afghanistan  
Ik ben 6 jaar in België en ik woon al 6 jaar in 

Antwerpen. Toen ik naar hier kwam, moest ik werk 

zoeken. Ik was getrouwd met een Belgisch-

Afghaanse vrouw, maar ik had geen inkomsten. Ik 

begon een nachtwinkel/dagwinkel.  

Elke dinsdag volg ik ook een opleiding draaien en 

frezen en die opleiding duurt 3 jaar.  

Nog 3 maanden en ik krijg mijn diploma. In 

Afghanistan heb ik gewerkt als mecanicien en ik wil 

daar in België ook mijn beroep van maken.  

Ik had veel problemen met mijn vrouw. De scheiding 

was moeilijk. Gelukkig had ik geen kind.  

Ik heb het heel druk. Overdag naar school, s avonds 

werken. Zodra ik mijn diploma heb, wil ik werken als 

mecanicien. In het begin zal ik mijn winkel nog 

houden, maar later waarschijnlijk niet meer. 

In de nachtwinkel maak je vanalles mee. Er kwam  

eens een Marokkaanse klant. Hij wilde wodka en een 

herlaadkaart en wou pas de week erna betalen. Ik zei 

dat dat niet kon. Hij zei dat hij terug zou komen om 

me te doden. Even later stond hij met een mes voor 

mijn neus. Ik belde de politie, maar de politie was er 

pas na 10 minuten. Gelukkig waren mijn vrienden er. 

Ik vroeg de politie wat ik mag doen als er nog eens 

zoiets gebeurt, of ik mezelf mag verdedigen (met een 

mes bv). De politie zei: nee, je moet ons  bellen. 

Maar de politie is altijd et te laat… 

 

  

 

 

 

 



   

Verhaal Nita uit Nepal  
Vandaag ga ik over de nationale vlag van mijn land vertellen. Ik heb 

het meegenomen van mijn land. Ik hou van mijn land. Ik mis mijn 

land.  

De blauwe kleur betekent vrede. Rood is de nationale kleur. 

Wit betekent kracht. Je ziet ook de zon en de maan op de vlag. Zij 

zijn onze goden. We bidden elke dag.  Zolang de zon en de maan er 

zijn, zal ons land bestaan.  Wanneer de zon en de maan er niet 

meer zijn, zal Nepal er ook niet meer bestaan 

Vroeger hadden we een rechthoekige vlag. In de 19de eeuw  is dit 

veranderd. Dit is de enige vlag ter wereld die niet rechthoekig is.  

Ze staat ook in het Guiness boek of records.  

Als er een beroemd persoon sterft, hangen we de vlag halfstok.   

Als ik mijn land mis, kijk ik naar onze vlag. Ik ben hier nu 1,5 jaar 

samen met mijn man.  Ik mis vooral mijn familie en vrienden. Ik 

ben alleen naar hier gekomen met mijn man. Hij is ook van Nepal. 

 

(Nita) 

 

 

 

Verhaal Esperance uit Rwanda 
Ik wil iets over mijn familie vertellen. Toen ik klein 

was. Ik ben geboren in een familie met 9 kinderen. Ik 

was de 2de. 2 jongens en 7 meisjes. Mijn vader 

werkte en mijn moeder was thuis. Onze papa was 

een goede vader, maar  als hij alcohol dronk, was hij 

veel vriendelijker dan anders. Elke maand als mijn 

vader zijn loon kreeg, kocht hij drank. In de bar dronk 

hij en hij kocht bier voor mama en fruitsap voor de 

kinderen. Hij riep ons dan samen en we begonnen te 

praten. Op die momenten praatte hij heel veel. Hij 

vertelde ons dan het verhaal over hun huwelijk. Hij 

vertelde dan: mama is nu ouder en dikker, maar 

vroeger was ze een heel mooi meisje. Als ik haar 

vroeger zag, dan zei ik: ik wil met haar trouwen. 

Mama vertelde dan: toen jullie papa bij ons thuis 

kwam, was ik er niet. Ze vertelden me later dat er 

een jongen was gekomen om mijn hand te vragen.  

Mijn moeder woonde in een dorp. Ze ging niet naar 

school. Mijn vader ging naar de lagere school. Hij was 

secretaris in de parochie. Vroeger kon het meisje niet 

zelf beslissen. De ouders beslisten. Vroeger droeg 

mijn vader een short. En mijn moeder zei: ik zie je 

benen. Ik zie dunne benen. Mijn moeder wilde de 

jongen met dunne benen niet. Mijn vader zei dan: ik 

heb met deze benen wel 9 kinderen met je gekregen. 

Deze discussie volgden wij allemaal samen met de 

kinderen.  

Door alcohol kunnen mensen gewelddadig worden, 

maar bij ons was het anders. Mijn vader was dan juist 

heel vriendelijk.  

Mijn moeder was nooit naar school geweest. Ik 

vroeg: waarom? Haar vader zei: meisjes moeten 

thuis blijven, voor het huishouden zorgen. 

 



  

.. meisjes die naar school gaan zijn niet goed. Mijn moeder was het niet eens 

met de beslissing van haar vader, maar ze kon niets doen. Op een dag ging 

mijn moeder naar de kerk om naar de andere studenten te kijken. Ze zagen 

dat mijn moeder heel slim was. Ze vroegen waarom ze niet naar school kwam. 

Mijn moeder zei dat haar vader het niet wilde. De leraar vertelde dit aan de 

priester. De priester is toen naar haar vader gegaan. Hij zei: je moet je meisjes 

naar school laten gaan. Mijn vader zei:  Nee. Ik ben de baas. Toen zei de 

priester: misschien kunnen je meisjes naar de parochie komen om over de 

religie te leren?  Toen ging mijn moeder dus naar de parochie. Maar de 

priester bleef zeggen dat ze te slim was. Ze leerde lezen en schrijven. Mijn 

moeder kon ook Latijn. We zeiden dan tegen haar: je was zo slim. Je kon zelfs 

Latijn lezen en zingen. Maar ze mocht niet naar school.  

Ze moedigde ons aan om te studeren.  

Ik ben 53 jaar, ik studeer nog. Als niemand mij verbiedt, wil ik blijven leren. 

Omdat mijn moeder het niet mocht, moet ik alle kansen grijpen. Ik heb 4 

kinderen en ze studeren allemaal aan de universiteit. Mijn kinderen zeggen: 

als onze mama sterft, dan begraven we haar op school; zo graag gaat ze naar 

school.  

Zelfs toen ik als kind ziek was, ging ik naar school. Mijn vader zei dan: ga 

slapen. Maar toen mijn vader weg was, pakte ik mijn kleren en dan ging ik naar 

school. De leraar vroeg dan aan mijn vader: waarom komt je dochter ziek naar 

school? Mijn vader zei: nee, ze ligt thuis in bed. Maar de leraar antwoordde: 

kom maar kijken.  

Ik wil altijd aanwezig zijn op school. Dat komt door het karakter van mijn 

moeder!!  

 

(Esperance) 



   

Verhaal Shirley uit Kameroen 
Ik wil een verhaal over mijn oma vertellen. Mijn moeder was 

zwanger toen ze student was. Na de bevalling is mijn moeder terug 

gaan studeren en zorgde mijn oma voor mij. Ze is 71 jaar, ongeveer 

1m60, ze heeft kleine, bruine ogen, een rond gezicht en lange 

haren. Ze heeft voor mij gezorgd van toen ik 6 maanden was tot ik 

trouwde. Ze hield van koken en leerde mij koken. Ze bracht me 

altijd naar school.  

Sinds mijn opa gestorven is, woont mijn oma in Amerika bij mijn 

tante, in Alaska. Ik zie haar niet vaak. In december kwam ze voor 

de eerste keer op bezoek. Ze zag mijn kinderen voor het eerst. Ik 

heb 2 kinderen. Van 2 jaar en 4 jaar. Ze vertelde veel verhalen over 

mijn kindertijd. Ik ging vroeger overal met haar naartoe, naar de 

markt en de kerk. Wanneer de mensen mijn oma zagen, vroegen 

ze: waar is je handtas?  Want ik was als een handtas van haar! Ze 

had altijd mijn hand vast.  

Ze heet Vero i ue Petu. Ik be  Petu a. Dat beteke t klei e o a .  
Misschien ga ik deze zomer met mijn kinderen op bezoek bij haar. 

Nu skypen we elke avond. Wanneer ik een keer oversla, is ze 

bezorgd. Ik hou heel veel van mijn oma. 

Verhaal Speciose uit Rwanda  
Ik wil graag vertellen over de dag waarop een baby 

een naam krijgt in mijn land. In mijn land organiseren 

we een feest wanneer er een baby geboren wordt. 

Ze maken een speciaal gerecht voor kinderen met 

groenten. De kinderen moeten na het eten melk 

drinken uit een houten kan. Ze drinken om de beurt 

uit dezelfde kan. Deze kan wordt enkel bij dit feest 

gebruikt. De volwassenen moeten ook eten en 

drinken. Na het eten staat elk kind op en moet 

zijn/haar naam zeggen voor de ouders. Daarna staan 

de ouders van de baby recht en geven de baby een 

naam. Dat is de eerste keer dat ze zijn/haar naam 

zeggen. 

Er worden ook foto s ge aakt en alle namen worden 

opgeschreven. Soms kiezen de ouders een naam die 

ze hoorden, maar het kan ook een andere naam zijn 

die ze mooi vinden. De familienaam komt van de 

moeder en de vader. Deze kan je niet kiezen. 

Vroeger moest een kind 2 namen hebben, maar nu 3 

namen. 

Dit feest gebeurt 8 dagen na de bevalling. Ik heb bij 

mijn kinderen ook deze ceremonie in Rwanda 

gedaan.  

  

 

 



   

Verhaal van Michal uit Polen 
De regio van Polen waarvan ik kom, is Opper Silezië. Het ligt in het 

zuiden van Polen in het stroomgebied van 2 grote rivieren: Oder en 

Wisla. Als Polen mijn vaderland is, dan is Opper Silezië mijn klein 

vaderland.  

Opper Silezië is een van de grootste agglomeraties van Europa, er 

wonen hier bijna 5 miljoen mensen in een gebied 3 keer kleiner 

dan België. In dit gebied zijn er 11 steden met een bevolking groter 

dan 100.000 mensen. Opper Silezië is het grootste industriële 

centrum van Polen, er zijn veel steenkoolmijnen, ijzergieterijen, 

automobiele, transport  en energie industrie. 

Tijdens de geschiedenis behoorde Opper Silezië wisselend tot 

Polen, Tsjechië,  Oostenrijk-Hongarije en Duitsland, maar de Poolse 

bevolking was altijd in de meerderheid. Hoewel de bezetters 

probeerden de Pools taal, gewoontes en cultuur te ontwortelen, 

bereikten zij alleen een beperkt succes. van werkende arbeiders in 

Een belangrijk feest voor de bewoners van Silezië is Barborka. Dit is 

een feest van de mijnwerkers en gebeurt altijd op 4 december. De  

naam van het feest komt van de Heilige Barbara, die de 

beschermheilige van de mijnwerkers is. De mijnwerkers dragen op 

deze dag  een speciaal kostuum en ontmoeten elkaar in een grote 

zaal. Dit heet kar z a pi a  (bierta er e).  steenkool wordt een 

importeur, die van andere landen steenkoel moet kopen. Niet 

Verhaal van Sonia uit Colombia 

 

Ik 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 teruggezien tot en met de 

dag van vandaag.  

De kinderen vertrokken met de juffrouw, maar ik 

bleef daar met mijn gedachten in het verleden, toen 

ik een tiener was, toen de pesterijen werden 

omgeruild door onverschilligheid. 

Laten we eerlijk zijn: mooi zijn is nog nooit een van 

mijn sterke punten geweest, evenals intelligentie, 

dus had ik niet de beste kwaliteiten om opgemerkt te 

worden. En zo strekten de jaren zich uit tot de dag 

dat ik een carrière moest kiezen. Dit was het 

moment! Gedaan met al de futiliteiten, dit was 

serieus! Wa t ik gi g studere , ik gi g … at gi g ik 
studere ? Oh! Ik had 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 en 

ee  a  he  zei: Ik ga studere  ge oo  at ij  
ouders voorstellen, dan laten ze me met rust en zijn 

ze te rede .  

Ik voelde me overgebracht naar de jaren tachtig. Het 

was alsof ik aan het dromen was. Alleen de kledij was 

iets anders. Ik zag hoe de geschiedenis van mijn 

kinder- en jonge jaren zich vertelde doorheen de tijd 

en toen dacht ik: we zijn immers niet zo verschillend 



  

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 en nu in het Nederlands ook. 

Een baan te vinden hier is niet eenvoudig maar het was ook niet gemakkelijk 

in mijn land. Ik was pas gegradueerd en ze vroegen mij 3 jaar ervaring! 

Intussen had ik wel ervaring in het solliciteren maar helaas was dat geen 

pluspunt om een job te krijgen. Evenmin was motivatie of drang een 

mogelijkheid om te laten zien wat je kunt.  

De tieners vertrokken ook. Ze lachten en maakten plezier over vanalles en 

iets. Wat ee  ooie tijd is dat! Met ij  ollega s as het ooit zo. Ze 
praatten meestal terzake of over koetjes en kalfjes. Het was geen echte baan 

dus. Gelukkig ben ik een joviale 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 i  ee  droo . Mij  oeder 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! 

(Sonia) 

Zij drinken bier, eten lekkere regionale gerechten, zingen liedjes en vertellen 

grappen en verhalen over de mijnen en Silezië.  Wanneer iemand zijn 

mijnwerkerskostuum niet in orde heeft en niet aan het reglement voldoet, 

moet hij een groot glas bier met zout drinken.  

De grootste stad van Opper Silezië en hoofdstad van deze provincie is 

Katowice, deze stad heeft 317.000 inwoners.  Hier zijn de belangrijkste 

hogescholen en universiteiten in onze regio.  

Families die al heel lang in Opper Silezië wonen, spreken een uniek dialect in 

Polen. De rest van Polen spreekt min of meer algemeen Pools. Het dialect van 

Opper Silezië is een mengeling van  Pools en Duits met sommige woorden uit 

het Tsjechisch en Russisch.  

Mijn stad heet Bytom. De bevolking van Bytom is van 240.000 naar 175.000 in 

de laatste 20 jaren gedaald.  Veel mensen verlaten de stad en de regio en 

emigreren naar West-Europa (vnl Duitsland).  

(Michal) 

 gebeurt ter ijl je droo t  e … a ai! ze heeft gelijk! Ik heb hier 30 i ute  
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 

en nu in het Nederlands ook. 

 

Een baan te vinden hier is niet eenvoudig maar het was ook niet gemakkelijk in 

mijn land. Ik was pas gegradueerd en ze vroegen mij 3 jaar ervaring! Intussen 

had ik wel ervaring in het solliciteren maar helaas was dat geen pluspunt om 

een job te krijgen. Evenmin was motivatie of drang een mogelijkheid om te 

laten zien wat je kunt.  

De tieners vertrokken ook. Ze lachten en maakten plezier over niets. Wat een 

ooie tijd is dat! Met ij  ollega s as het ooit zo. Ze praatten meestal 

terzake of over koetjes en kalfjes. Het was geen echte baan dus. Gelukkig ben 



   

Verhaal van Stephanie uit Brazilië 
Toen ik klein was en mijn eerste tand verloor, zei mijn moeder dat 

ik de tand onder mijn kussen moest leggen. De tandenfee zou dan 

komen en mijn tand ruilen voor geld. Met dat geld mocht ik de 

volgende dag naar de speelgoedwinkel om iets te kopen.  

Ik heb toen een poppetje gekozen. Ik was zo blij.  

Elke keer als er een tand viel, dan wist ik, ik krijg geld! Ik legde 

altijd mijn tand onder mijn kussen.  

Ik heb nu ook een dochter en ik wil dat ook bij mijn kinderen doen. 

Ik i d het goed dat ki dere  ki d  oge  zij …ki dere  moeten 

fantasie hebben. Elke avond lees ik ook verhaaltjes voor aan mijn 

dochter. In het Nederlands. Ze vindt dat heel leuk. Wanneer ik niet 

lees, vraagt ze ernaar. Soms verzin ik verhaaltjes of liedjes voor 

haar.  

 

 

 

Verhaal van Jeanette uit Rwanda  
Ik wil graag iets over mijn familie vertellen. Toen ik 

klein was, woonde ik bij mijn ouders met 11 kinderen 

(4 jongens, 7 meisjes). Mijn papa was leraar en mijn 

mama was verpleegster. Mijn ouders waren zeer 

verschillend. Mijn vader vond dat de kinderen niet in 

de keuken mochten komen. Als je in de keuken blijft, 

kan je niet slim worden. Je moet in het salon blijven 

en studeren. En mijn mama zei: nee, de keuken is 

belangrijk voor meisjes. Ze moeten leren koken.  

Maar we moesten luisteren naar mijn vader. 

Ik ben getrouwd met een man die in Antwerpen 

woont. Hij komt ook uit Rwanda. Maar hier is alles 

verschillend. Er is geen hulp. In Afrika kan je iemand 

een beetje geld geven om te helpen. Ik had veel 

problemen hier. Ik kon niet koken.  

Ik ben verpleegkundige. Ik heb in Rwanda 

gestudeerd. Maar toen ik naar hier kwam, moest ik 

Nederlands leren. Ik moest thuis blijven. Ik moest 

mijn kinderen opvoeden. Ik moest koken en ik kon 

dat niet. Ik werd er helemaal depressief van. 

Gelukkig heb ik een schoonzus die mij komt helpen. 

Ze leerde mij spaghettisaus maken.  

Ik wil graag werken.  

Maar ik moet eerst Nederlands leren.  

 

 

 

 



   

steenkool Gedicht van Nestor uit Spanje 

 

Andere Buitenlander 

Ik ben buitenlander, 

ik weet het, 

maar ik ben niet 

de typische buitenlander. 

 

Ik ben niet naar België gekomen 

om jouw gsm te stelen, 

nee, 

maar wel, 

als je wil, 

jouw blikken, 

ja, 

ik wil ze stelen 

en bewaren 

in mijn hart. 

 
wordt een importeur, die van andere landen steenkoel moet 

Ik ben ook niet  

naar België gekomen 

om van de OCMW te profiteren, 

maar wel 

van de momenten 

waarop ik je kan zien. 

 

Ik leer Nederlands 

niet om een subsidie te krijgen. 

Ik ga elke dag naar de school 

met een droom: 

 

Één dag 

zal ik geen problemen hebben 

om met je te spreken. 

 

Ik wil veel dingen zeggen 

maar jij hebt geen geduld. 

Ik vind niet de precieze woorden 

en dan, 

en dan, 

er zijn momenten over 

en er zijn momenten te weinig. 

 

Ik zie altijd iets tussen ons: 

Wij zijn personen. 

Ik vertrouw niet in onze verschillen 

(Ze bestaan niet) 

maar 

ik vertrouw 

in de kracht van de liefde 

die ons verenigt. 


