
   

Verhaal van Zaki uit Afghanistan 

Vorig jaar ben ik naar België gekomen met de boot. De boot is op 

zee kapot gegaan. Er was veel paniek. De kapitein zag het 

probleem niet en rookte een sigaret. We vielen allemaal 

overboord. Ze contacteerden de reddingsploeg. 20u hebben we op 

zee doorgebracht in de zinkende boot. Daarna zijn ze ons komen 

redden met een grote boot. Er waren 97 mensen op de boot. We 

moesten het water uit de boot scheppen. Er waren ook oude 

mensen en kinderen.  

Dit gebeurde tussen Turkije en Griekenland. Ik ben alleen 

gekomen. Nu ben ik 20 jaar. Toen was ik heel bang en ik heb 

gebeden. Ik denk liever niet meer aan die reis. Ik ben bang 

wanneer ik de zee zie. 

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 Kumba uit Siera Leone 

Ik ben Kumba en ik woon met mijn mama en 2 broers 

in België. Mijn mama werkt en ik kom naar school. Ik 

heb niveau 2.4. Steven is mijn leraar. Ik ben bijna 21 

jaar.  

In mijn land zijn veel vriendelijke mensen. Soms ging 

ik spelen met mijn vrienden. We gingen ook naar 

school. We woonden in de hoofdstad. We speelden 

niet op straat. Het was te druk. Naar school gingen 

we met de auto. De chauffeur bracht ons. Het was 20 

min rijden. Elke avond kwamen we naar huis. Ik 

woonde bij mijn oma en opa. Wanneer we van 

school kwamen, aten we. Ik hielp in de keuken 

Afrikaans eten maken. Na het eten moesten we 

studeren. Wanneer we gingen slapen, zong oma 

soms een liedje voor ons. Of ze vertelde over opa, 

dat er soms problemen waren. Hij was boos wanneer 

ze met andere mensen babbelde. Hij was jaloers. 

 

 



   

Verhaal van Nasser uit Iran 

We woonden in een dorp in de buurt van Shiraz.  Ik was zeven  

jaar. Met 5, 6 vrienden waren we aan het spelen in een park. Mijn 

vrie d zei: Kijk,  daar is ee  klei  la etje.   We speelde  et het 
la etje. Mij  vrie d zei: Het la etje ziet er goed uit goed voor 
een bar e ue!  Ik gi g aar huis o  ee  es te hale .  I tusse  
maakten twee vrienden het vuur klaar. Ik doodde het lammetje 

met mijn mes. Ik was niet bang, want ik had gezien hoe mijn 

grootvader en vader dat deden. Maar niemand wist hoe we het 

lammetje proper konden maken:  we waren allemaal 7, 8 jaar. Na 

een uur of twee uur proberen gaven we het op: we konden het 

niet. Met haar en al hebben we het lammetje op het vuur gelegd. 

We wachtten 1 uur en aten er een beetje van maar het was niet 

lekker. Iedereen ging terug naar huis, en gedurende twee dagen 

waren we heel bang dat de baas van het lammetje zou ontdekken 

wat er gebeurd was. We durfden niet meer gaan spelen in die 

buurt. We spraken er nooit meer over. Pas tien jaar later heb ik 

over dit voorval verteld. Ik heb nooit meer een lammetje dood 

gemaakt. 

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 Rahmad uit Afghanistan 

Mijn verhaal gaat over mijn herinnering aan de 

sneeuw in mijn dorp in Afghanistan, in het jaar 1965.  

Ik was toen 7 jaar oud. In dat jaar viel er heel veel 

sneeuw in het dorp waar ik toen woonde.  Dat dorp 

is intussen een buitenwijk van Kaboel geworden.  

Op een ochtend stond ik op en zag dat alles wit was 

met sneeuw. Ik zag de sneeuw dichtbij het raam van 

mijn slaapkamer.  

De wegen waren geblokkeerd. De 

elektriciteitsleidingen waren kapot. Er was geen 

openbaar vervoer en de scholen waren gesloten voor 

een paar dagen. Mijn broer, vader en oom schepten 

de sneeuw van het dak. Mijn kleine broer, zus,  

nichtjes en ik genoten van deze situatie. Wij gooiden 

sneeuwballen naar elkaar en lachten. We maakten 

een sneeuwman en sneeuwballen en sprongen van 

het dak op de heuvel van de sneeuw.  

Dat is een mooie herinnering aan mijn jeugd.  

 

 



Verhaal van Luba uit Oekraïne 

Ik il ooit ee  oek s hrij e . Er is ee  ‘ussis h oord dat eteke t afzie  i  je le e . 

Vanaf mijn 18
e
 heb ik heel veel meegemaakt, heb ik gevochten om te leven. 

Ik heb 5 kinderen en nu is de slechte periode voorbij. Ik heb 11 jaar overleefd zonder papieren in 

België met 5 kinderen. Maar nu moet ik rustig zijn, maar toch lukt dat niet. Ik heb veel oorpijn. Mijn 

meisjes komen niet meer. 

Ik wil iets vertellen over de communistische gevangenis. Toen ik bijna 18 jaar was, ben ik gevlucht 

naar Siberië. Ik werkte daar als kunstenares. Ik kon heel mooi tekenen en schrijven. Ik woonde in een 

groot gebouw met alleen meisjes. We sliepen met 2 meisjes op de kamer. In de gang waren veel 

kamers en een frigo. Ik oo de et ee  rie di  die z a ger as. s Na hts ou ze kip ete , aar 
er waren daar geen winkels. Ik wist niet wat ik moest doen, dus ik heb er eentje gepikt uit de frigo in 

de gang en heb die klaargemaakt. De volgende dag heeft iemand dit aan de politie verteld en toen 

heb ik 3 jaar gevangenis gekregen voor deze daad. De gevangenis was in een andere stad. Het was 

daar heel koud (-50°). Ik zat bij andere vrouwen die ook kleine criminaliteit hadden begaan. Op mijn 

papieren stond dat ik kunstenares was. Toen ik daar de eerste keer kwam, wist ik niet wie daar 

allemaal zat. In een gang zaten alleen mensen die veroordeeld waren voor moord. Ze sliepen 

allemaal samen in een grote kamer vol stapelbedden. Ze kregen allemaal dezelfde dunne jas en dikke 

schoenen. Vanaf de eerste dag moest ik vechten voor leven en dood. Ik kreeg al meteen een klop 

tegen mijn hoofd. Iedereen had veel tatoeages, ze waren heel stoer. Ik heb 3 keer zo hard moeten 

vechten dat ik bijna iemand gedood heb. Daarna pas kreeg ik respect en ze werden mijn vrienden. 

Maar ik was kunstenares en ik tekende mooie tekeningen op zakdoeken en schreef er een boodschap 

bij voor speciale gelegenheden. Dat weekten we in azijn en daarna streken we dat, zodat de tekening 

niet wegging. Daarvoor kreeg ik geen geld, maar gebreide sokken of ondergoed of taart.  

De vrouwen maakten crème met rode biet, wortelen, suiker en groene kruiden. Dat spoten we met 

karton op de taart. Zo at ik bijna elke dag taart!  

Ik werkte ook in een naaiatelier, we sneden stof uit en dat stof werd opgestuurd naar andere 

plaatsen. Mijn bazin zei dat ik hard gewerkt had en dat ik mijn best gedaan had. Mijn vader kwam me 

bezoeken  (8000 km), maar enkele dagen voor zijn vertrek is hij verongelukt op zijn werk. Hij was 

meteen dood. Hij was maar 58 jaar. Ik was in shock. Ik zal die dag nooit vergeten. Mijn bazin kwam 

me het slechte nieuws vertellen. Ik liep weg en voelde me als een vogel in een kooi. Ik liep van de ene 

tralies naar de andere. Daarom wou ik extra mijn best doen om uit de gevangenis te geraken, want ik 

wou naar de begrafenis van mijn vader. Maar ze wilden me niet laten gaan. Ik heb een brief naar 

Moskou geschreven, want iedereen heeft 1x recht op gratie. Ik was nog maar een half jaar in de 

gevangenis en vroeg of ik naar de begrafenis mocht. Waarschijnlijk heeft mijn bazin op de brief 

geschreven dat ik niet mocht gaan. Pas na 3 maanden kreeg ik antwoord dat mijn vraag geweigerd 

was. Ik vroeg me af waarom ik dan nog mijn best zou doen. Waarom zou ik nog tekenen? Het is daar 

allemaal maffia. Ineens zeiden ze dat ik het stof niet goed uitgesneden had en ik mocht niet meer 

winkelen (dit mocht 1x in 10 dagen). Daar kon je iets lekkers kopen. Maar ze hadden me expres in de 

val gelokt. Ik dacht: ofwel eet ik alleen pap en sterf ik, ofwel begin ik terug te tekenen zodat ik naar 

de winkel mag. 



Mijn ouders hadden veel geld, maar het communisme heeft alles afgepakt. Maar mijn ouders waren 

toen heel rijk en ik vroeg geld voor nieuwe kleren, maar mijn mama wou niks opsturen. 

Van 15 maart 1954 tot 15 maart 1957 heb ik in de gevangenis gezeten. Mijn zus was naaister en zij 

heeft een mantel voor mij genaaid. Ze heeft ook schoenen voor mij gekocht. Hele mooie met hakjes. 

Toen ik de gevangenis mocht verlaten, kreeg ik ook nog geld. De poort ging open en ik zag bomen en 

veel sneeuw. Ik wist niet waar ik naartoe moest gaan. Ik voelde me als Ariel uit het sprookje, als 

iemand die plots benen kreeg. Toen ik in het station kwam, was het eerste wat ik nam een koekje. Ik 

nam 2 happen en toen moest ik al overgeven. Dan heb ik de trein genomen en het vliegtuig. Mijn 

mama woonde in een dorp en toen ik daar aankwam, kwam ze me met de taxi halen. We zijn samen 

naar het graf gegaan.  

Mijn papa heeft ook 6 jaar in de gevangenis gezeten. Weet je waarom? Omdat hij een brief 

geschreven had om te vragen of ze een kerk mochten bouwen! 

Wat me ook overkomen is, is dat een soldaat seks met me wou, maar ik weigerde. Ik zei allemaal 

slechte dingen tegen hem. Op een nacht kwam hij me halen, bond me vast op een stoel voor de 

spiegel en ze schoren al mijn haar af. 


