
   

Verhaal Bardhyl uit Albanië  

Ik herinner me toen ik klein was mijn eerste schooldag. In 

september. Ik was heel enthousiast. We deden een introductie in 

de klas. Het eerste lesuur was het muzikale vorming. Ik zag mevr 

Flora, het was een heel mooie vrouw. Ze had een instrument bij. Ze 

wou kinderen kiezen voor het schoolkoor. Ik was de 4
e
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e
 in de 

rij en plots was alle tekst weg uit mijn hoofd, omdat ik zo onder de 

indruk was van de juffrouw. Haar gezicht was zo beeldschoon en ze 

was zo gepassioneerd. Ze zei: maar jouw broers en zussen zijn hier 

geweest en ze zijn zo n goede studenten, aar jij…? Sindsdien heb 
ik niet meer durven zingen. Ik was 6 jaar oud. 

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 Ursula uit Congo 

Toen ik in het middelbaar zat, was ik lid van de 

toneelgroep van de school. In mijn eerste jaar heb ik 

in het kersttoneel gespeeld. Op het eind heb ik een 

fout gemaakt en dat heeft me een bijnaam bezorgd 

voor de rest van het jaar. Het toneel was heel goed 

gespeeld en op het einde moest ik me voorstellen. Ik 

moest zeggen: ik ben Ursula en ik heb de rol van 

engel gespeeld, maar in plaats daarvan heb ik gezegd 

ik ben Ursula en ik heb het rol (la role  ipv le role) 

an engel gespeeld . Dit heeft ij dus voor de rest 

van het jaar een bijnaam bezorgd. Eerst vond ik het 

niet zo leuk, maar later vond ik het niet zo erg meer. 

 



   

Verhaal van Ephraim uit de VS  

Ik wil vertellen over een Italiaanse dirigent. Hij heet Arturo 

Toscanini. Hij was een heel beroemde dirigent. Op een dag wilde 

een journalist over zijn leven schrijven. In de tweede wereldoorlog 

is Arturo naar Los Angeles gegaan, omdat hij een anti-fascist was. 

Toen hij terugkwam, wilde de journalist over hem schrijven.  

Op een bepaalde dag kon Arturo niet met de journalist afspreken, 

want hij had iets belangrijks te doen. Hij wilde op de radio naar een 

orkest uit Los Angeles luisteren. De journalist wilde blijven om naar 

de beroemde dirigent  te kijken. Achteraf vroeg hij: dat was een 

goed orkest, wat vond u ervan? Arturo antwoordde dat het niet 

helemaal goed was, want normaal spelen er in een orkest 144 

mensen waaronder 14 violisten. Maar in dit orkest speelden 

slechts 13 violisten. Hoe weet je dat?? vroeg de journalist. Hij was 

nieuwsgierig.  De dokter zei: als jij naar een orkest luistert, luister 

je  alleen naar het geluid, maar ik ben een dirigent en voor mij is 

elk deel  van het orkest belangrijk. Als er iemand ontbreekt, dan 

hoor ik dat. (Er waren effectief 14 violisten, maar blijkbaar had 1 

violist net voor het optreden afgezegd omdat hij ziek was.)  

Wij vormen ook allemaal een deel van een orkest. We spelen een 

instrument en denken dat we niet zo belangrijk zijn. Maar God is 

onze dirigent en voor hem is iedereen belangrijk. 

Verhaal van Francesco uit Italië 

Ik heb een verhaal over een componist, Giuseppe 

Verdi. Eén van mijn favoriete verhalen. Verdi was een 

jonge componist. Hij was van Parma. Hij woonde in 

Milaan en werkte in een groot theater. Hij had een 

vrouw en 2 kinderen. Dat was in het begin van zijn 

carrière. Later scheidde hij en verloor zijn vrouw en 

kinderen. Dus daar was hij dan: alleen in een grote 

stad. Hij voelde zich slecht. Zijn leven was niet goed. 

Hij wilde opgeven en was op de rand van een 

inzinking. Een producent van het theater vroeg hem 

een nieuwe compositie te maken voor een grappig 

stuk, maar hij was niet in de stemming.  

Op een nacht dacht hij na over het stuk. Misschien 

lag hij op de sofa. Hij bekeek het boek over de 

grappige opera en hij begon te schrijven. Hij schreef 

een an de beste opera s ter wereld, de Nabu o. 
Het begin van Nabucco is een pra htig stuk, va 

pensiero , als een bloem die uit het niets groeit, uit  

asfalt of uit steen. Zijn lichaam was als een steen op 

dat o ent… Een klein idee waaruit een grote opera 

is gegroeid. Hoop geeft energie en doordat hij 

ge rasht  was, gaf he  dat kra ht o  deze ooie 
muziek te schrijven. 

Daarna werd Verdi een groot artiest.  

 



   

Verhaal van Eyad uit Syrië  

Ik wil over een pijnlijk voorval vertellen. In februari 2012 was er 

een protest tegen het regime. Ik nam hieraan deel, omdat er een 

revolutie in mijn land was. Het regime is dictatoriaal. Rond 13u was 

dit protest. Het was dichtbij het ziekenhuis waar ik werkte. Aan dit 

protest namen alleen studenten en geneesheren deel. Daarna ging 

ik terug naar het ziekenhuis. Maar ik werd achtervolgd. Ze namen 

me mee uit het ziekenhuis en brachten me naar een auto. Ik werd 

geslagen. Ze brachten me naar de politie. Er waren 6 à 8 mensen 

en ze sloegen me met stokken. Ik heb nu nog overal littekens. Ik 

bloedde ongeveer 6 uur. Ik dacht dat ik ging sterven. Daarna 

brachten ze me naar het ziekenhuis. Ik was bewusteloos.   

Ik heb 2 dagen in het ziekenhuis gelegen en daarna namen ze mee 

naar de gevangenis. Ik voelde me nog altijd slecht en had nog een 

infuus. Ik heb 2 weken in de gevangenis gezeten. Dat waren de 2 

slechtste weken uit mijn leven. Mijn ouders hebben toen geld 

betaald om mij vrij te krijgen.  

De gevangenis was een hel: het eten was slecht en de relatie met 

de agenten was ook heel slecht. Ze houden daar niet van dokters. 

Ze zeggen dat dokters terroristen zijn. Er waren ook nog andere 

vrienden in de gevangenis. We weten nog altijd niet waar ze zijn. 

Ze werkten ook in het ziekenhuis.  

 

Verhaal van Surra uit Irak over Cheryl uit 

Zuid- Afrika  

Tijdens de les chemie in het laboratorium had Cheryl 

plots heel veel pijn aan haar arm. Ze begon te roepen 

en dacht dat er een chemisch middel op haar huid 

terechtgekomen was.  

Ze durfde niet te kijken naar haar arm. Ze dacht dat 

het te erg was. De leraar zei: dat kan niet, je was heel  

ver van de producten. Er kan niets gebeurd zijn.  

Maar Cheryl  was helemaal in paniek. Ze dacht dat 

haar arm kapot was. Uiteindelijk bleek het een 

wespensteek te zijn… 

 

 



  

Je kan het je niet inbeelden hoe het in de gevangenis was. Ze schreven dingen 

over mij en ik moest zeggen dat ik dat gedaan had. Daarna moest ik mijn 

vingerafdruk geven. Als ik dat niet wilde, dan gingen ze mijn vinger afhakken.  

Er zijn veel mensen zoals ik onterecht in de gevangenis terechtgekomen. Nu is 

de situatie complex. Er is Isis en de Hezbollah. Maar in 2012 was het revolutie.  

 

Niemand weet eigenlijk hoe de situatie echt is in Syrië. Het is nodig om over 

Syrië te praten.  Ik moet over de revolutie praten. Ik moet mensen hier 

informeren. Ik vind nog altijd dat het ons recht was, onze plicht, om tegen het 

regime te vechten. Ik moet praten over het regime in ons land. Het regime is 

niet menselijk. Als je tegen het regime bent, zeggen ze dat je een terrorist 

bent. Ik kan nu niet meer naar Syrië. Mijn familie woont er in slechte 

omstandigheden, maar ik kan niet meer terug.  

 

(Eyad) 

 



   

Verhaal van Laura uit Brazilië 

Toen ik klein was, was ik heel rustig en vond ik drukke reacties heel 

belachelijk. Ik schrok bijna nooit. Ik was een vreemd kind. Tijdens 

de pauze gingen we vaak naar de schooltuin om iets te eten met 

vriendinnen. Plots zat er een spin op mijn schouder en iedereen 

begon te schreeuwen. Ik niet, ik sloeg de spin weg, maar hij viel in 

mijn eten. De anderen bleven maar schreeuwen, maar ik vond dat 

belachelijk. Ik wist echter niet dat de spin in mijn eten zat en ik heb 

hem opgegeten. Het was gelukkig maar een kleine spin. 

 

  

Verhaal Anas uit Irak 

Toen ik op school zat, was de vaste regel van mijn 

moeder dat ik tijdens de examens niet buiten mocht 

spelen of voetballen. Tijdens de examens kwamen 

een aantal vrienden langs en vroegen of ik mee wou 

voetballen. Ik zei dat ik niet mocht, maar ze drongen 

toch aan, dus ik smeekte mijn moeder of ik toch 

mocht gaan. Ze gaf toe en zei dat ik een uurtje mocht 

voetballen. Tijdens het spel kwam de bal hard tegen 

mijn vinger. Het zag er afschuwelijk uit, hij was 

omgebogen. Ik probeerde het terug te zetten, maar 

dat lukte niet. Ik dacht ook aan mijn moeder, wat zij 

hiervan zou zeggen. Ik ging naar haar toe, ze was 

geschrokken. We zijn direct naar het ziekenhuis 

gegaan. De diagnose was dat het gebroken was en 

mijn hand moest in het gips. Maar ik had de 

volgende dag nog 2 examens: Frans en geschiedenis. 

Er kwam een discussie tussen mijn moeder en de 

leraar om een oplossing te vinden, zodat ik mijn 

examens toch kon meedoen. De leraar besliste dat  ik 

mijn examen mondeling mocht maken en dat een 

lerares mijn antwoorden zou opschrijven. Mijn 

vrienden waren jaloers, omdat ik alles zo mocht 

vertellen en dat vonden ze veel gemakkelijker. Het 

examen is goed verlopen en ik was geslaagd. 

Mijn papa was toen docent in Libië, dus mijn mama 

stond er alleen voor. 

Moraal van het verhaal: tieners, luister naar je 

ouders. Zij hebben gelijk! 

 



   

Verhaal Zofia uit Polen 

Ik wil een verhaal vertellen over mijn laatste vakantie vorig jaar. Ik 

was met mijn vriend in Ijsland. Dat was een grote droom van mij. Ik 

was blij dat we daar 2 weken gingen reizen. We hebben daar veel 

rare situaties en ongelofelijke momenten beleefd. 1 moment was 

heel belangrijk. Ijsland is een vulkaaneiland. Het is heel gevaarlijk 

om daar te leven.  Er was een kleine familie die in een grote 

boerderij woonden met heel veel dieren. De familie woonde vlak 

bij de vulkaan. Na de uitbarsting heeft de familie alles verloren. 

Overal lag 10 cm as. Wij waren daar en zagen hoe de situatie 5 jaar 

later was. Alles gaat weer goed en het gras groeit terug. We 

vroegen de mensen waar ze de kracht haalden om opnieuw te 

beginnen. Ze vertelden dat ze kleine dieren hadden en dat ze alles 

moesten doen om de dieren te helpen. Dat was hun motivatie om 

te werken. Ze wisten dat ze alles in 1 moment konden verliezen, 

maar ze waren niet in paniek.  Ze wisten dat ze opnieuw kunnen 

beginnen.  

De familie woont terug op dezelfde plek. De grond was heel 

ongezond en er konden geen planten meer groeien. Maar ze 

hadden zoveel motivatie om hun zaak opnieuw op te starten. 

Die ontmoeting was heel bijzonder voor mij. Ze hebben een soort 

museum gemaakt om mensen informatie te geven.  

steenkool wordt een importeur, die van andere landen steenkoel 

Verhaal van Magda uit Polen  

Ik wil niet vertellen over het mooiste of het 

belangrijkste feest in mijn land, want dat zijn feesten 

die jullie hier ook kennen. Maar ik wil vertellen over 

het vreemdste feest in Polen. Het heet Dikke 

Donderdag.  Dat is op de laatste donderdag van 

carnaval na de vastenmaand, de donderdag voor 

Pasen. We eten die dag alleen maar lekkere, 

ongezonde dingen: donuts, koekjes  en snoepjes. 

Families en vrienden komen samen en we bakken 

samen zoete dingen. Daarna eten we alles samen op. 

Er is ook een competitie: wie eet de meeste donuts.  

De vastenmaand is niet zo strikt in Polen. Sommigen 

eten geen snoepjes, anderen geen vlees. Het gaat om 

de intentie en die is heel persoonlijk.   

 



   

Verhaal van Lyuba uit Oezbekistan 

Ik ben een keer naar Turkije geweest. Op een zonnige dag ging ik 

met mijn vriend naar de zee om te wandelen. Toen ik wandelde, 

dreven mijn sandalen op het wateroppervlak. Plots zag ik dat een 

octopus mijn sandaal greep en de zee inzwom. Ik kreeg het Spaans 

benauwd. Ik wou mijn sandaal terug, want we moesten nog terug 

wandelen over de rotsen. Mijn vriend was ook bang, dus ik besloot 

mijn sandaal zelf terug te nemen. Ik nam de sandaal en begon te 

trekken, maar de octopus wilde niet loslaten. Met 3 armen hield hij 

mijn sandaal vast en met de 3 andere hield hij zich aan de rots vast. 

Ik voelde dat ik niet kon winnen en besloot mijn sandaal af te 

geven. Enkele minuten later begreep hij dat mijn sandaal geen vis 

was en hij liet hem los. Ik nam mijn sandaal toen de octopus op de 

bodem zat. Ik wilde hem wat plagen en ik begon kleine steentjes 

naar hem te gooien, zonder hem pijn te doen. Plots raakte een 

steentje hem en hij zwom naar het strand. Toen zijn lichaam half 

onder water was, tilde hij zijn armen op en zwaaide naar mij. Ik 

was bang!! Ik zag een zwarte sandaal op het strand liggen en heb 

die naar hem gegooid, maar hij was hier bang van en hij heeft inkt 

gespoten en is terug de zee ingegaan.  

Wij denken dat we koning van de natuur zijn, maar dat zijn we 

niet! 

steenkool wordt een importeur, die van andere landen steenkoel 

 

 


