
   

Verhaal van Zameer uit Afghanistan 

Mijn verhaal gaat over de periode dat ik Nederlands begon te 

leren. Het verhaal is een beetje grappig.  

Ik was heel erg geïnteresseerd om zo snel mogelijk Nederlands te 

kunnen leren. Ik ben in 1.1 begonnen bij LBC Mortsel. En ik had 

echt een goede lerares. Ik heb heel veel verschillende dingen 

geleerd tijdens de periode dat ik 1.1 en 1.2 deed. We hadden heel 

veel klasgenoten van andere landen. Eentje kwam ook uit 

Afghanistan en we zaten samen in de klas. We spraken een paar 

woorden Nederlands. Bijvoorbeeld: Hoe is het? Alles goed? Hoe 

heet jij? Met mij alles goed en met jou?  

Na twee of drie dagen had mijn vriend, de persoon die ook uit 

Afghanistan kwam, een ongeval. Hij reed met een fiets. Hij botste 

tegen een auto in Mortsel. Dat was geen zwaar ongeval. De 

hauffeur roeg: Hoe is het? Alles goed?  We kenden slechts twee 

oorde : Goed e  et jou?  I  plaats a  te ertelle  elk 

probleem hij had, dat hij iets gebroken had of dat de chauffeur 

hem naar het ziekenhuis ko  re ge , zei hij: Goed e  et jou?  

Of we nog bevriend zijn? Ik zie hem bijna nooit meer. Hij woont in 

Mortsel en ik in Antwerpen. Maar ik hou het verhaal altijd bij mij. 

Verhaal van Zameer uit Afghanistan 

Toen ik 6 jaar was, moest ik naar school gaan in 

Afghanistan. Ik begon meteen in het eerste leerjaar. 

In Afghanistan is er geen crèche, of zo. Ik leerde er 

verschillende dingen. Na het  eerste leerjaar moest ik 

naar het tweede. En ik had 96 procent. Ik was heel 

blij dat ik 96 punten had. Dat was echt veel. En 

wanneer we terug naar de school kwamen, in het 

volgende jaar, het tweede, zaten we terug in 

dezelfde klas, in hetzelfde lokaal. Ik was een kind en 

ik da ht: Oh, e zij  terug i  het eerste leerjaar.  

Toen iedereen binnen was, ging ik naar huis.  

Toen ik thuis kwam, vroeg mijn oudere broer 

waarom ik te vroeg naar huis gekomen was. Normaal 

gezie  oest ik op s hool zij . Ik he  gezegd: Ik 
moet beginnen in het tweede leerjaar, ik zit niet 

meer in het eerste leerjaar. Maar we zitten terug in 

dezelfde klas.  Ik ist iet dat e ook oor het 
tweede leerjaar in dezelfde klas konden zitten.  

Daarna ging ik met mijn broer terug naar de school. 

Onze lerares had nog niet gezien dat ik niet in de klas 

was: er zaten 60 kinderen in de klas. Het was moeilijk 

voor haar om te weten wie er was of niet. 

Ik was ontsnapt! 

 

 



   

Verhaal van Daniel uit Ghana 

Ik wil vertellen over toen ik klein was en ik naar kostschool ben 

geweest. In de school waren er veel prefecten en zij gaven 

instructies aan andere studenten. Ik moest vaak werken voor een 

student uit het laatste jaar, zodat hij tijd had om te studeren. Zo 

deed ik veel ervaring op. In het tweede jaar moeten de studenten 

kiezen welke persoon voor hen moet werken wanneer hij klaar is 

met zijn examen en naar een andere school gaat (wie zijn prefect 

is). Maar niemand heeft voor mij gestemd, want ze wisten allemaal 

dat ik graag werkte. Voor hen was het evident dat ik de post zou 

krijgen en dat ik er hard voor zou werken.  

Ik was verantwoordelijk voor het eten. Ik moest zorgen dat de 

leerkrachten en de studenten goed gegeten hadden. Ik ging het 

eten in de keuken naar de kok brengen en vroeg hen dan dat te 

bereiden. Ik had een sleutel van de plaats waar al het eten 

bewaard werd. Elke zondag na de kerk aten we groenten met 

vlees. Wanneer er geen vlees was, kochten we een koe en 

slachtten hem. Dan namen de prefecten een deel van de koe mee.  

’s Morge  gi ge  we aar de les, o  u oeste  we slape  e  
om 18u weer naar de les. Dan was er zelfstudie tot 22u. Om 22u 

moesten we gaan slapen. waren we nog op en we wilden koken, 

maar er was geen materiaal.. 

 

Verhaal van Laxmi uit Nepal 

In mijn kindertijd woonde ik in een klein dorp. Toen 

ik 2 jaar was, stierf mijn mama. Maar niemand had 

het mij verteld. Mijn mama was heel ziek en mijn 

papa moest haar naar het ziekenhuis brengen. Mijn 

zus was 6 maanden. Ik kan me nu niet meer 

herinneren hoe mijn mama was. Enkel haar kledij, 

maar haar gezicht niet meer. Ze moesten mijn mama 

naar het ziekenhuis dragen. Het was 2u stappen. Ik 

vroeg mijn oma waar ze naartoe gingen en ze zei dat 

mijn mama naar de winkel ging om chocolade voor 

mij te kopen. Elke dag vroeg ik waar ze was en ze 

antwoordden altijd dat ze chocolade kopen was. 

Iedereen troostte me altijd en ze noemden me 

prinses. Na jaren was mijn mama nog altijd niet terug 

en ik vergat haar. Ik dacht nog altijd dat ze chocolade 

gaan halen was. Ik was niet zo slim en mijn papa 

stuurde me naar een privé-school toen ik 8 jaar was. 

Ik moest alles inpakken, maar ik wilde niet gaan. Ik 

wilde bij mijn vriendinnen blijven. Die avond vond ik 

een foto van een mooie vrouw in de kast van mijn 

papa. Ik dacht dat mijn papa me naar de kostschool 

stuurde om met die vrouw te trouwen. Ik werd heel 

boos. Ik vroeg wie die vrouw was en iedereen begon 

te wenen, maar ik begreep er niets van. Uiteindelijk 

hebben mijn tantes me verteld dat dat een foto van 

mijn mama was en wat er met haar gebeurd was. Dat 

ze in het ziekenhuis overleden was. Ik wou nog 

steeds mijn huis niet verlaten na dat slechte nieuws. 

Ik was heel zenuwachtig en geloofde hen niet. Ik 

dacht nog altijd dat mijn papa wou trouwen. Mijn 

tante zei dat ik verder moest studeren en dat mijn 

papa helemaal niet wou trouwen. Hij wou alleen 

voor mij zorgen.  

 



  

Ik ging dus naar de kostschool, maar ik voelde me heel alleen. Thuis zorgde 

iedereen voor me, maar daar niet. Je moest sterk zijn en studeren en zelf je 

kleren aandoen, je haar kammen. Ik zei tegen mijn papa dat ik 8 jaar was en 

dat ik oud genoeg was om het leven te begrijpen, dat hij mij had moeten 

vertellen dat mijn mama dood was. Dat hij mij zelfstandiger had moeten 

maken, zodat ik beter voor mezelf kon zorgen. Ik wou hem niet meer zien. 

Hij had me weggestuurd, dus ik wou geen contact meer. Gedurende 1 jaar 

ben ik niet meer naar huis gegaan. Mijn papa werd depressief. Een vriendin 

vertelde me dat hij heel eenzaam was en alles voor mij gedaan had. Na de 

universiteit ben ik toch bij mijn papa gebleven. De foto van mijn mama zal ik 

nooit vergeten.  

Ik mis mijn mama, want ik heb nooit moederliefde gekend. Er was alleen 

mijn papa.  

 

(Laxmi) 

 

Om 22u waren de studenten en de prefecten echter nog allemaal buiten, want 

ze wilden het vlees koken. Maar er was geen materiaal en er waren geen 

ingrediënten. Ze voegen aan mij om voor eten te zorgen, maar ik maakte me 

zorgen, want ik moest controle houden over de voorraadkast en ik wou geen 

problemen krijgen. Maar ik wist dat ze mijn vrienden waren en dat ik hen 

moest helpen. Dus heb ik voor 1 ingrediënt gezorgd en we hebben eten 

gemaakt.  

Er was een vrouw die ervoor moest zorgen dat we op tijd gingen slapen. Maar 

we waren nog steeds buiten om te eten en waren bang voor haar. Mijn 

vrienden namen het eten en liepen weg. Ze verstopten het eten achter een 

kot en zeiden dat ze naar de WC waren geweest.  Ik was bang en verstopte me 

ook. Ik hoorde de vrouw vragen: waar is Daniel? Waar is iedereen? Maar mijn 

vrienden zeiden dat ze het niet wisten. De vrouw zei dat we moesten gaan 

slapen en ze deed het licht uit. Maar ze bleef in de kamer wachten tot wij 

terugkwamen. Ik kwam de kamer binnen en ze deed het licht weer aan. Ze 

nam onze matrassen mee en we moesten in haar kamer slapen. De volgende 

dag was het vakantie en dan kwamen we samen om te bidden. Na het feest 

ertelde ze aa  de dire teur dat er stude te  ’s a hts weg geweest ware  e  
ze wist niet waar naartoe. Als straf moesten we werken.  

Het was mijn eerste verblijf in de stad. Ik kwam uit een dorp. Mijn moeder zou 

me komen bezoeken. We hadden afgesproken dat we elkaar op een bepaalde 

plaats zouden ontmoeten, maar ik moest werken en kon mijn moeder niet 

verwittigen dat ik niet mocht komen. Ik maakte me zorgen, want ze zou daar 

de hele tijd alleen staan wachten op mij en ongerust zijn. 

 

Ik heb geleerd dat als je verantwoordelijkheid hebt, moet je opletten en 

aandachtig zijn. Ik was niet aandachtig, want ze waren mijn vrienden en ik 

dacht dat ik alles kon doen. Ik was 12 jaar en mijn leerkrachten waren heel 

boos op mij. Maar dat was de eerste keer sinds ik op school zat dat ik iets fout 

had gedaan. Ik heb gezegd dat ik het nooit meer zou doen. 

Daarna heb ik nog wel iets fout gedaan. Ik was als een wolf in een schapenvel. 

(Daniel) 



   

Verhaal van Milad uit Iran  

 

Ik heb een Nero gewonnen! 

 

Toen ik 6 jaar was, heb ik bij een bank een auto gewonnen, een 

echte auto. Dat was heel spannend. Mijn vader ging naar de bank 

om geld op zijn rekening te storten. Hij kwam terug naar huis en 

zei:  Je he t ee  auto gewo e ! Op woe sdag oete  we aar 
de bank voor een feestje voor de wi aars.’  
Op de dag dat we naar de bank wilden gaan voor het feestje, 

zeiden mij  ouders tege  ij: Va daag ag je iet op straat gaa  
spele . Er zou iets ku e  ge eure .’ Ik zei: Oké’. 
Toen ik klein was, was ik niet zo braaf, ik was een beetje stout. 

Onze straat was een groot en het was er heel gezellig. Er waren 

veel kinderen van mijn leeftijd.  

Mijn ouders brachten me naar hun kamer om in hun bed te slapen 

om zeker te zijn dat ik daar zou blijven. Ik deed alsof ik sliep, maar 

ik was aa  het wa hte  tot zij i  slaap iele . Dat was s iddags. 
In Iran slape  de e se  ’s iddags o ge eer éé  uur. Toe  ik 
zeker was dat ze sliepen, ben ik heel rustig en stil naar buiten 

gegaan. Ik ging naar buiten om te spelen met mijn vrienden. Er 

waren veel mensen. 

steenkool wordt een importeur, die van andere landen steenkoel 

Verhaal van Roberto uit Milaan  

 

Rio: een stad met personages die uit een verhaal 

lijken te komen 

 

25 jaar geleden woonde ik gedurende vier winters in 

Rio De Janeiro. Ik was ziek. Ik had een zware 

depressie. In Milaan is het slecht weer in de winter. 

Daardoor worden veel mensen depressief. Ik werd 

ook depressief. Toe  zei de arts: Het is eter dat je 
naar een land gaat met veel zon en veel licht, zoals 

Costa Rica. Maar ik had een vriend die getrouwd was 

met een Braziliaanse vrouw. Dus ging ik naar Rio.  

Rio is een fantastische stad, met veel contrasten en 

veel kleur. Vroeger, 25 jaar geleden was het een stad 

van tevreden personen, rijken en armen, en er was 

een warme sfeer. Iedereen was heel vriendelijk. 

Zonder problemen. Problemen waren voor morgen! 

Het is een bizarre manier van leven.  

Ik was en ik ben nog altijd een fan van de Zuid-

Amerikaanse schrijvers, zoals Gabriel García Márquez 

en Luis Sepulveda. Ik vond de korte verhalen van 

deze laatste schrijver bizar, omdat ze vol bizarre 

personages zitten. Ik heb altijd gedacht dat deze 

personages niet reëel waren, maar fantasie. Maar ik 

kan zeggen dat ik tijdens mijn reizen in Brazilië en  

tijdens mijn leven in Rio De Janeiro  veel van deze 

figuren gezien heb.   

Ik kan veel verhalen vertellen. Rio is een magische 

stad vol religie en andere situaties. Ik zal een verhaal   

vertellen over een bizar personage. 

 



  

In een apotheek in de wijk van Flamenco, bij het binnenkomen van 

Copacabana, was er een grote apotheek met een speciale dokter. Hij was 

geen gewone dokter,  maar een magiër, een alchemist. En ik heb gevraagd: 

Wie is deze izarre persoon met een wit hemd, veel goud (dat waren 

adeautjes a  de kla te ) e  et rode agellak?’ Als je pro le e  he t, die 
je met normale medicijnen niet kan verzorgen,  kan je naar hem gaan.  

Een vriendin van me sprak met hem en kwam terug met een medicijn en 

poeder.  Ik heb niets gevraagd.  Maar tijdens de periode van de laatste dag 

van het jaar waren we allen samen aan het feesten.  Zij had een fles 

champagne bij en ze was met een jonge man van Italië (niet ik, een andere!). 

En ze hield van deze man. Alle personen dronken wijn, maar niemand dronk 

van haar champagnefles. Die was persoonlijk. Ik zei dat ze arrogant was: een 

fles champagne alleen voor haar en haar boyfriend.  

De volgende dag zei ze: Het spijt ij. Maar je ko  er iet a  dri ke  wa t 
er zat a u a i , zwarte agie.’ Ze had ee  spe iaal edi ij  ge raagd o  
de liefde van deze man te hebben.  

Ze waren twee dagen samen en dan ging de man terug naar Italië. Dat was 

het doel.  

Ik denk dat er veel mensen bestaan die met een speciale situatie leven, maar 

in Rio zijn er zo veel mensen. Dit zijn ook de personages waarover je kan 

lezen in de verhalen van de Zuid-Amerikaanse schrijvers.  

Rio is niet Brazilië, het is iets speciaals. Bijvoorbeeld: Je bent op straat. Er is 

een kleine groep van zwarte zangers, muzikanten. De lijnbus stopt. Iedereen 

komt uit de bus om te dansen. De mensen komen uit de bar. Iedereen danst 

30 minuten. Dan stopt alles, en de bus rijdt terug weg.  

Sepulveda heeft kortverhalen geschreven over personages die bestaan. Als ik 

erover spreek komen de verhalen terug. Ik heb zoveel speciale situaties 

gezien, dat ik bijna mijn eigen boek kan maken. 

 

(Roberto) 

Ik was aan het lopen. Een vriendinnetje was aan het rijden met een fiets, in 

een andere straat. Ze wilde een bocht maken naar links en ik wou naar rechts. 

En pang, ze botste tegen mij. Ik viel met mijn hoofd op de grond. Ik stond op 

e  zei: Het is iets, het is oké, speel aar erder.’ Maar éé  a  ij  rie de  
zei: Oh y god, je bloedt!’ Toen begon ik te huilen. Eén van mijn vrienden 

droeg e aar huis. Mij  ouders zeide : We hadden gezegd dat je niet naar 

uite  o ht!’ Ik huilde e  zei: Ik wil iets zoets ete ’. I  Ira  hebben we iets 

speciaals: Sohan, een koekje met pistache en honing. Ik wilde Sohan eten.  

Toen bracht mijn vader me naar het ziekenhuis. Kijk maar hier, ik heb nog 

altijd een litteken.  

De dag erop ben ik met een windel rond mijn hoofd naar de bank gegaan. We 

hebben dat gefilmd. Ik had een Renault gewonnen. Maar ik kon dat toen nog 

iet zegge  e  ik zei altijd: Ik he  ee  Nero gewo e .’  
Mijn vader heeft nooit met die auto gereden. Mijn ouders hebben de auto 

verkocht en met het geld hebben ze een verdieping van een huis gekocht.  

Ik heb niets moeten doen om te winnen. Ik weet niet of het hier ook zo is, 

maar als je in Iran een rekening op de bank hebt, trekken ze om de zes 

maanden of om het jaar, een naam. Op mijn rekening stond heel weinig geld.  

De baas va  de a k zei aa  ij  papa: Hij had e ht geluk.  

Kennen jullie het kinderprogramma Lucky Luke? In mijn straat noemden ze me 

Lucky Luke.  

Ik had geluk want ik had gewonnen: met weinig geld een auto.  Maar ik had 

ook ongeluk, want ik was gevallen. De kapper noemde me ook: Lucky Luke. 

We woonden daar lange tijd. Iedereen noemde me zo.  

 

(Milad) 

ge eurt terwijl je droo t” e … a ai! ze heeft gelijk! Ik he  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  

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 



   

Verhaal van Daniel uit Ghana 

Ik was 6 jaar en ik hield heel veel van mijn opa. We mochten niet 

vaak naar hem toe gaan, want hij woonde in Togo. Mijn zus en ik 

zijn eens 2 weken bij hem gaan logeren en toen hadden we veel 

pret. Hij haalde altijd grapjes et o s uit. ’s Morge s was hij de 
eerste die wakker was. Voor hij naar zijn werk vertrok, verstopte hij 

allemaal kussens onder de lakens. Toen ik wakker werd, klopte ik 

op ij  opa e  zei wakker worde ’, aar hij ewoog iet. Ik 
probeerde nog eens, maar nog steeds niets. Ik trok de lakens weg 

en toen zag ik dat er allemaal kussens lagen en dat mijn opa al weg 

was. 

 

Ik heb heel veel spijt dat ik zijn begrafenis gemist heb. Toen hij 

gestorven was, is mijn tante naar ons huis gekomen en ze hebben 

mij geroepen. Maar ik was te ver weg aan het spelen met mijn 

vrienden. Daarom was ik niet bij de ceremonie. Tijdens deze 

ceremonie moet iedereen traditionele kledij dragen en dansen. Ik 

was er zo graag bij geweest, want ik hield veel van mijn opa. 

was er zo graag bij geweest, want ik hield veel van mijn opa. 

 

 

  

 


