
   

Verhaal van Alvaro uit Portugal 

Het begon allemaal in de zomer van 2003. Toen heb ik besloten om 

een tour van de maritieme kust te doen. Vanuit mijn stad Porto 

naar de Franse stad Calais. Deze reis werd gemaakt met de auto en 

begeleid door mijn beste vriend. 

Het is moeilijk om te schrijven hoe prachtig de steden en de mooie 

mensen waren die ik ontmoette. De gerechten varieerden van 

regio tot regio, maar ik kan zeggen dat de stad Biarritz me het 

meest raakte. Ik hield het meest van zijn stranden. Omdat het een 

toeristische bestemming is, zijn de stranden altijd schoon. 

Hier wordt het wereldkampioenschap surf georganiseerd in juli. 

Het is fantastisch om vanaf de top van de heuvel het strand te 

bekijken.  

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. 

Verhaal van Hasina uit Afghanistan 

Mijn mama kookte samanak op het einde van het 

jaar. Samanak wordt gemaakt met tarwe, tarwemeel 

en water. Ze gaf elk jaar een feestje. Alleen de 

vrouwen mochten naar dit feest komen. De 

ezoekers kwa e  e  ’s a hts ego  het feest. 
Iedereen kookte samen de samanak en ze zongen 

ee  spe iaal liedje tot de sa a ak klaar was. ’s 
Morgens serveerden ze de samanak in veel borden. 

Mijn broer en ik gaven het eten dan aan de buren en 

de buren gaven geld of snoepjes aan ons. Dat was 

heel leuk voor mij. 

De vrouwen geloven dat samanak geluk brengt. 

 

Ze koken nog altijd samen samanak, maar ik ben niet 

daar bij hen. 

 



   

Verhaal van Arsen uit Armenië 

Ik heb een speciale plaats voor mij. Deze plaats bestaat in mijn 

dromen. Er is een oceaan en een eiland. Op het eiland staat een 

gebouw met 2 verdiepingen. Rond je kan je wit zand zien. Het is 

warm, maar niet te heet. 

 

Op die plek kan je rustig blijven en daar heb je geen problemen. 

Daar ben je gezond. Tot nu toe heb ik 2 jaar aan deze droom 

gewerkt. Ik zal je meer details geven wanneer ik daar ben  

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 

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 

Verhaal van Mamu uit Congo 

Verhaal van mijn naam 

Toen mijn mama zwanger was, had ze ruzie met mijn 

papa. Ze is dan terug bij haar ouders gaan wonen. Ik 

ben daar geboren. Mijn moeder heeft mij naar haar 

mama genoemd.  

Het is wel terug goed gekomen. Ze zijn nu 35 jaar 

samen.  

Ik heb nu zelf 2 kindjes. Mijn zoon heet Donelle 

Justine. Donelle betekent adeau van God’. Justine is 

de naam van de grootvader van de papa. Mijn man 

zijn vader is gestorven voor zijn geboorte. Zijn mama 

is ook terug bij de ouders gaan wonen. Daarom 

hebben we deze naam gekozen, om zijn grootvader 

te bedanken.  

Toen ik zwanger was van mijn dochter was het een 

moeilijke periode. Ik voelde me niet goed en ik had  

ook ruzie met mijn man. Ik zei elke morgen tegen 

mijn baby dat ze moedig moest zijn. Mijn mama had 

gezegd dat ik altijd bemoedigend met mijn baby in 

mijn buik moest praten.  

Ik zocht een naam op de computer voor mijn 

dochter. Ik vond Alexander. Dat is de naam van een 

sterke man, een krijger. Ik heb er Alexanne  van 

gemaakt.  

De ruzie is nu voorbij.  Ik hoop dat mijn dochter later 

geen ruzie heeft met haar man wanneer ze zwanger 

is.  

 

 



   

Verhaal van Fatima uit Marokko 

Toen ik klein was, werd ik niet streng opgevoed. Ik ging met mijn 

nicht naar een trouwfeest. Zonder aan onze ouders te vragen.  

We hadden dezelfde kleren en haar. We dansten veel, aten veel en 

aakten foto’s et de bruid. Iedereen dacht dat wij een tweeling 

waren!  We waren toen klein, 7 jaar. We genoten van het feest!  

Het was geen feest van familie, gewoon een feest bij ons in de 

buurt. We zijn er stiekem naartoe gegaan. Mijn ouders zochten 

ons. Toen we thuis kwamen kregen we straf! 

 

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 

teruggezien tot en met de dag van vandaag.  

Verhaal van Davina uit Kosovo 

Ik wil vertellen over mijn eerste schooldag. Toen ik 7 

jaar was, ging ik voor het eerst naar school. Ik 

woonde samen met mijn ouders, 2 broers en zus. Ik 

ging te voet met mijn vader. Het was een fijne 

periode in mijn leven. Ik speelde met mijn 

vriendinnen. Ik was heel verlegen. Het was een witte 

school met veel ramen. De speeltuin was heel groot. 

Ik speelde in de voormiddag. Ik kon goed teksten 

schrijven en de juf was fier op mij.  

Ik ben naar school gegaan tot ik 12 jaar was. 

 

 



   

Verhaal van Florence uit Oeganda 

Ik zal jullie een verhaal uit mijn jeugd vertellen. Ik herinner me dit 

alsof het gisteren gebeurd is. 

Als kind groeide ik op met mijn ouders. Ik leerde een heleboel 

dingen op de harde manier. Ik voelde me niet geliefd door mijn 

ouders, omdat ze altijd met werken bezig waren en geen tijd 

hadden om zich met mij bezig te houden. 

Ik herinner me dat ik 9 jaar was. Op school hadden we elk 

trimester ouderbezoek, maar mijn ouders kwamen nooit om mij te 

bezoeken. Mijn vrienden op school kregen altijd veel eten en 

cadeautjes van hun ouders, maar ik niet. 

Op een dag, toen ik terug van school naar huis liep, zag ik een grote 

poster waarop ges hre en stond TIME IS MONEY’. Ik da ht bij 
mezelf dat dit bedrijf tijd verkocht. Enkele dagen later stal ik een 

beetje geld van mijn moeders portemonnee en ik ging naar het 

gebouw waar ik deze poster las. Ik liep een van de kantoren binnen 

en daar zat een vrouw. Ze vroeg wat ze voor me kon doen. Ik 

antwoordde: Ik heb de poster gelezen. Ik heb een beetje geld en ik 

wil tijd kopen.’ )ij roeg waaro  ik tijd wilde kopen en ik zei: 
O dat ijn ouders geen tijd hebben o  ij op s hool te 

bezoeken, wil ik tijd oor hen kopen.’ )e noteerde ons huis 
telefoonnummer en zei dat ze later zou bellen wanneer ze voor mij 

steenkool wordt een importeur, die van andere landen steenkoel 

Verhaal van Sanae uit Somalië 

Ik wil vertellen over een prachtige fietstocht.  

Ik was al vaker naar Linkeroever gefietst, maar dan 

kwam ik altijd via de fietstunnel terug. Deze keer zou 

ik een andere route kiezen.  

De Sint Annatunnel is 572 meter lang, ruim 30 meter 

diep en is gebouwd tussen 1931 en 1933. De 

prachtige, ouderwetse houten roltrappen alleen al 

zijn een bezoek aan de tunnel waard. 

Als je aan het einde van de tunnel rechtsaf slaat, kom 

je door parkjes waar veel families met kinderen hun 

zondagmiddag doorbrengen. 

Ik kies vandaag om langs de Schelde naar het zuiden 

te gaan. Gelukkig is er vandaag weinig wind en kost 

het me geen moeite om Burcht te bereiken. Ik stop 

bij de kerk aan de rivier, zoals ik wel vaker doe, om 

even op een van de vele bankjes onder de hoge 

bomen te zitten. De schepen varen in alle rust voorbij 

en wat oudere voetgangers komen hier hun hond 

uitlaten. 

De fietstocht langs het water is fijn, vooral nu in het 

voorjaar. De vogels fluiten en je ruikt het water en 

het gras. Dan fiets ik door een lange straat met 

allemaal dezelfde soort huizen van mensen met 

dezelfde soort auto’s en hetzelfde pak. Daar waar je 
eigenlijk geen winkelraam verwacht, is er dan plots 

de winkel an het Vlaa s Belang’, te idden van een 

lange rij naargeestige huizen. Ik schaam me een 

beetje om ernaar te kijken.  

Via Kruibeke fiets ik verder. Ik wil zeker naar het 

kasteel Wisserkerke in Bazel. Ik was er eerder 

geweest en het was me opgevallen dat de mensen er 

zo vriendelijk waren. 

 

 



  

Ik leg mijn fiets naast me neer in het gras bij het water van het kasteel en ik 

denk aan de dingen die hier vroeger misschien wel zijn gebeurd. 

Vlakbij het kasteel is een weggetje dat naar de rivier gaat. Eigenlijk is dit het 

mooiste stukje van de trip: boerenpaden op weg naar de Schelde waar alleen 

voetgangers en fietsers naar de oostzijde van de rivier kunnen, een beetje 

ten zuiden an Hoboken Hoge Beuken . Geen dure auto’s, aar e hte 
mensen werden hier vervoerd. Wat een fijne gedachte! 

Hoboken is een goeie manier om weer terug in de stad te komen. 

 

(Sanae) 

tijd te koop had.  

Die avond belde de vrouw en sprak rechtstreeks met mijn vader. Ze vertelde 

hem alles van het begin tot het einde. Na dat telefoontje waren mijn ouders 

ontroerd. Ze voelden zich heel slecht, maar ze zeiden niks tegen mij. 

Het volgende trimester, als gewoonlijk, verwachtte  ik geen bezoek. Maar op 

ouderdag verrasten mijn ouders me voor de eerste keer. Het was het 

gelukkigste moment in mijn leven als kind. Ze brachten veel eten en 

cadeautjes voor mij. Het was een gevoel dat ik niet kan uitleggen. Sindsdien 

zijn mijn ouders veranderd. Ze werden liefhebbende ouders. 

Dit is ijn boods hap aan alle ouders die zeer hard werken: Maak tijd aub o  
met uw kinderen te zijn! Het is het grootste geschenk dat u een  kind kan 

geven.  

(Florence) 

 



   

Verhaal van José uit de Dominicaanse Republiek 

Ik wil vertellen over het doopsel van mijn zoon. 

Vorig jaar ging ik op vakantie naar de Dominicaanse  Republiek, 

naar mijn familie. Ik logeerde samen met mijn vrouw en zoon bij 

mijn ouders. 

Thuis organiseerden we een klein feestje. De taart kochten we bij 

een bakker. Het was een witte merenguetaart met veel slagroom. 

Heel mijn familie was daar, ook de moeder van mijn vrouw.  

In de kerk was er een ceremonie. Thuis aten we tapas en dronken 

we veel zoete dranken. 

Op het einde sneed mijn zoontje de taart samen met de mama. 

Ik was heel trots op mijn kindje. 

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 

teruggezien tot en met de dag van vandaag.  

Verhaal van Asadullah uit Afghanistan 

Ik ga vertellen over mijn trouwdag. 

Mijn familie en de familie van mijn vrouw logeerden 

in een groot hotel. 700 Mensen waren uitgenodigd 

voor het feest. 

Het meest speciale moment voor mij was het geven 

van de ring. Mijn dichte familie en de dichte familie 

van mijn vrouw waren aanwezig. 

Op het feest werd er veel gedanst. De muziek was 

voor iedereen. De mannen en de vrouwen dansten 

apart hun traditionele dansen in traditionele kleding. 

Er was heel veel eten: soep, rijst, kebab, hapjes, vers 

fruit, een grote taart en ijsjes. 

 



   

Verhaal van Lydia uit Albanië 

Totdat ik 13 jaar was, woonde ik in het communistisch systeem. 

Het was een moeilijke tijd. Voor mijn ouders was het ook moeilijk 

om ons een goede opvoeding te geven. Ze probeerden het zo goed 

mogelijk te doen en uiteindelijk slaagden ze daar in.  

Toen ik 22 jaar was, kreeg ik mijn zoon. Ik voelde me heel blij en 

dat gevoel groeide elke dag meer en meer. Mijn zoon groeide op 

en ik moest aan zijn opvoeding denken. Ik wilde dat hij een goede 

opvoeding kreeg, maar ik was niet voltijds bij mijn zoon, omdat ik 

met zijn vader naar België kwam. Dit gebeurde toen hij 6 jaar was. 

Ik bleef deeltijds bij hem. Terwijl ik in België was, woonde mijn 

zoon bij mijn ouders. Toch kreeg hij een goede opvoeding. 

Nadat ik van zijn vader scheidde, veranderde voor mij alles. Mijn 

zoon wilde niet in België wonen. Hij vond dat het te moeilijk was 

om in België te wonen. Nu woont hij met zijn vader in Albanië en 

nu is het moeilijker dan vroeger. Maar ik probeer altijd met hem te 

spreken en advies te geven. Hij is een goede jongen en hij is ook 

een liefdevol persoon, maar toch heb ik pijn in mijn hart omdat hij 

niet bij mij woont. Ik hoop dat dit in de toekomst verandert.  

Nu ben ik een gelukkige vrouw, maar toch ben ik geen blije 

moeder. Kinderen zijn de wonderlijkste dingen in deze wereld. Als 

je kan, zorg goed voor hen en voel jezelf goed.t een importeur, die 

van andere landen steenkoel moet kopen. Niet alleen 

Verhaal van Rahila uit Afghanistan 

Toen ik bij mijn moeder woonde, was ik heel 

gelukkig. Op mijn 16
de

 ben ik gehuwd en toen is mijn 

leven veranderd. Ik begreep niet wat het huwelijk 

inhield. Het was een moeilijk moment voor mij. We 

zijn samen naar België gekomen. Alles was anders. Ik 

begon een nieuw leven in België. 2008 en 2010 

waren speciale jaren voor mij. Mijn kinderen zijn dan 

geboren.  

Toen ik mijn eerste kind kreeg, voelde ik me heel 

gelukkig. Toen ik mijn tweede kind kreeg, voelde ik 

me sterker. Ik voelde me niet alleen. Mijn kinderen 

werden mijn twee handen.  

Ik ben een trotse moeder. Wat ik niet heb ik kunnen 

realiseren, droom ik voor mijn kinderen. Ik wil dat ze 

goede en zelfstandige personen worden. Ik hou heel 

veel van mijn kinderen en zij van mij.  

Mijn moeder koos mijn man. Hij is mijn neef. Ik was 

wel verliefd op hem.  

Toen ik naar België kwam, dacht ik dat het hier heel 

mooi zou zijn. Maar alles is anders. Het is heel 

moeilijk hier. Ik ben nog met mijn man.  

Omid is de naam van mijn jongste zoon en mijn 

oudste zoon heet zoon Firdaous.  

 

 



   

Verhaal van Malika uit Marokko 

Mijn verhaal gaat over vakantie.  

Een jaar geleden ging ik naar mijn ouders en broers in Marokko. Ik 

heb een grote familie. We gingen naar de zee.  

Het was mooi weer op het strand. Ik had een grote parasol en 

genoot van de zon. Ik eet graag sardines aan de zee. De stad heet 

Al Hociema.  

Ik hoop deze zomer terug naar Marokko te gaan.  

We gaan met het vliegtuig.  

Ik ben gescheiden.  

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 

Verhaal van Sonam uit Tibet 

Vroeger ging ik naar India op vakantie. Het was mooi 

weer. Ik ging veel wandelen in de natuur met 

vrienden. Ik studeerde toen in India. Ik heb er veel 

vrienden. Ik heb nu nog contact met hen. In 2014 

was ik nog India. Ik studeerde daar geografie. Maar ik 

heb nooit als geograaf gewerkt. 

Hier ben ik sushi-chef in een restaurant. In India 

werkte in ook in het hotel van mijn oom.  

 

 



   

Verhaal van Silang uit Tibet 

Toen ik klein was, maakte mijn moeder elke ochtend tsampa. Het 

bevat gekookte bloem, boter, droge kaas en suiker. Soms gebruikte 

ze zoute thee en soms gebruikt ze warm water. Wij, Tibetanen, 

vinden dit eten de beste voeding van mijn land. 

 

Er zijn een aantal voordelen die zeer nuttig zijn voor ons. Tsampa is 

makkelijk te bereiden. Tsampa is heel goed voor de gezondheid, 

speciaal voor de mensen die ziek zijn. Want er is geen chemisch 

ingrediënt, alleen suiker en je hoeft geen andere dingen toe te 

voegen aan de tsampa. Mensen die ziek zijn, eten dit voedsel 

zonder enige toevoeging. Je wordt er sterker van. Je eet er een 

beetje van en je voelt je de hele dag sterk. 

 

Dit gerecht is typisch van mijn land. Ik eet dit heel graag en mijn 

kindje ook. 

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 Eric uit Frankrijk 

De dame in rood 

 

In die tijd woonde ik in Versailles op de bovenste 

verdieping van een herenhuis. Ik had een mooi 

appartement met uitzicht op het Paleis van 

Versailles. 

 

In dit appartement had ik het gevoel dat er iemand  

was wanneer ik alleen was. Ik noe de haar de da e 
in rood’. Ik heb haar nooit gezien, aar het was een 
aangename aanwezigheid. Toen ik me eenzaam 

voelde of ziek was, was ze daar om mij te troosten. 

 

Ik heb nooit enige uitleg gehad of onderzoek gedaan 

om uit te vinden of zij daar vroeger woonde, maar 

voor mij was het een persoon die er had geleefd. 

Naar mijn gevoel een bediende of een eigenares van 

dit oude huis om deze plaats voor altijd te 

beschermen. 

 


