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Beste lezer, 
De zomer is in al zijn extremiteiten 
losgebarsten: hitte en moessons, met alle 
gevolgen van dien.  
Ook corona laat zich weer horen. 
In dit nummer een overzicht van de huidige 
regels. 
 
De reeds aangekondigde workshop 
‘Culturele Bewustwording’ staat gepland 
voor dinsdagmiddag 10 augustus. 
De workshop is bijna volgeboekt, er zijn 
nog enkele plekken vrij! Hij wordt in een 
coronaveilige omgeving gegeven, daarom 
is er ook een maximum gesteld aan het 
aantal deelnemers. 
Grijp uw kans! 
 

Op de Taalwandelingen krijgen we 
enthousiaste reacties, waarvan we  in dit 
nummer een voorbeeld geven. 
In dit nummer ook weer enkele 
ontroerende verhalen. 
 
We wensen je wederom veel leesplezier! 

 
 

Suggesties/ reacties zijn 
altijd welkom! 
Het team van Gilde  
een SamenSpraak.  
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Beste allemaal, 
 
Een juweeltje uit het boek 

 
 

Ik wens jullie allemaal een goede zomer toe! 
Hartelijke groet 
 
Hennie van de Graaf  
coördinator Gilde SamenSpraak  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
              

           
 
 

                        
 
 
 

 

 

 
 

  



 

PraatHuis 

wandelingen 

 
 

Hoe gaat het met de taalwandelingen? 
We hebben 4 prachtige wandelingen klaarliggen bij de Infobalie in het Forum  
We verwachten dat met de versoepeling van de Corona-maatregelen er veel animo zal 
zijn ondanks de huidige ontwikkelingen met de verhevigde toename van de 
besmettingen met de delta-versie van het virus. 
En dat het gewoon erg leuk is bewijst de reactie van een van de eerste aanmeldingen.  
 

Beste organisatoren van de taalwandelingen, 
Mijn maatje Parul en ik hebben genoten van onze 
eerste taalwandeling door het Stadshart. 
Parul kende meer plekken dan ik: Ik kom er alleen 
om boodschappen te doen en ben dan meestal 
snel weer weg. Zo had ik nog nooit door het 
Stiltegebied gewandeld en zij wel. 
Zij wees me ook op schoenen die in een boom in 
het Stiltegebied hangen (tegenover de Action). Ik 
had ze nooit gezien. Kunt u ons vertellen waarom 
die er hangen?  
De volgende keer willen we graag de wandeling in 
Meerzicht doen. 
Wilt u laten weten wanneer ik deze kan komen 
halen? 
 
Hartelijke groet, Christine 
 

Hun reacties op onze vragen in het enquêteformulier waren heel positief.  
We hebben Christine direct het wandelpakket Meerzicht 1 toebedeeld. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

Onze Rosane had al heel snel het antwoord op de vraag van Christine over de 
schoenen gevonden: 
 

Sportschoenen van freerunners hangen aan de takken van de boom .

 
Elke dag zijn er in het Warande-park sportgroepen te vinden die lessen free running 
volgen. In deze sport leer je je voort te bewegen over alle obstakels die je onderweg 
tegenkomt. Lenige mannen, vrouwen, meisjes en jongens springen en klauteren 
behendig van A naar B. Je ziet ze op trappen en stenen en hangend aan rekjes. 
Freerunning vergt nogal wat van je sportschoenen dus binnen de kortste keren zijn ze 
versleten.  
Ja, en wat doe je er dan mee? Precies, je geeft ze een zwieper en hoppakee,  
ze belanden met de veters zo aan een tak van de boom. 
 
Dus de verzameling gekleurde schoenen die je ziet hangen hebben allemaal een 
eigenaar gehad die aan freerunning doet. En als het een beetje hard waait of als de 
boom de bladeren gaat verliezen, heb je nog weleens kans dat er een schoen 
bovenop je hoofd valt.  
De gemeente snoeit zo nu en dan de boom en dan vallen er meerdere schoenen naar 
beneden. Die worden weer netjes opgeruimd. 
 
Is uw interesse gewekt om ook een coronaveilige activiteit met uw taalmaatje te 
ondernemen? 
Meldt u dan bij het PraatHuisteam voor een van de 4 door ons ontwikkelde  
Taalwandelingen! 
 
Het PraatHuisteam,  
Rosanne, Evi, Georgette, Jeroen en Cees: praathuis@gildezoetermeer.nl 
                 Telefoon: 079-3619530 
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   Nieuws   Informatie   Tips 

Snelle toename besmettingen dwingt tot maatregelen in de zomer 

Nadat op 26 juni bijna alle deuren zijn geopend, is het aantal besmettingen in 
Nederland sneller gestegen dan voorzien. De meeste mensen raakten besmet op 
plekken waar grote groepen mensen feesten en uitgaan.  
Deze toename heeft nu nog geen gevolgen voor het beschermen van de kwetsbaren 
en de druk op de zorg. Maar zo’n grote groep besmettelijke mensen kan wel een risico 
zijn voor die mensen die niet of nog niet volledig zijn gevaccineerd.  
Onder deze laatste groep blijkt de deltavariant tot meer ziektegevallen te leiden dan 
gedacht. Daarnaast zijn ook bij mensen die al volledig zijn gevaccineerd of recentelijk 
een coronabesmetting hebben doorgemaakt, besmettingen met deze variant 
vastgesteld. Ook de kans op nieuwe virusmutaties zorgt voor onzekerheid.  
En de langdurige klachten na een coronabesmetting kunnen grote impact hebben. 
Het kabinet maakt zich hier zorgen over. En kan niet voldoende uitsluiten dat er de 
komende weken toch meer ziekenhuisopnames komen. Daarom is er besloten dat er 
extra maatregelen voor de zomer nodig zijn. 

Maatregelen per 10 juli  
Vanaf zaterdag 10 juli 2021, 06.00 uur, tot en met 13 augustus 2021 gelden de 
volgende maatregelen: 
Horeca alleen met vaste zitplaats op anderhalve meter 

 Voor horeca geldt dat deze open is, mits iedereen een vaste zitplaats heeft en 
op anderhalve meter afstand van elkaar zit. 

 Alle horeca sluit dagelijks om middernacht tot 6 uur ‘s ochtends.  
Entertainment, zoals live optredens en harde muziek, is verboden. 

 Discotheken en nachtclubs sluiten opnieuw hun deuren. 
 Voor de horeca gaat het systeem van het coronatoegangsbewijs waarmee een 

uitzondering op de anderhalvemeterregel mogelijk was, dus op pauze tot en 
met 13 augustus 2021. 

Zitten bij evenementen en bij locaties voor cultuur en sport 

 Evenementen, culturele locaties en publiek bij professionele sportwedstrijden en 
sport- en jeugdactiviteitenzijn toegankelijk mits iedereen een vaste zitplaats heeft 
en op anderhalve meter afstand van elkaar zit. 

 Bij gebruik van het coronatoegangsbewijs (testen voor toegang) kan op deze 
locaties extra publiek aanwezig zijn. Iedereen heeft dan een zitplaats en er geldt 
een beperking van de beschikbare ruimte: maximaal twee derde van de 
capaciteit mag worden gebruikt. 

 Een toegangstest voor een coronatoegangsbewijs is per dinsdag 13 juli 24 uur 
geldig. Dit was 40 uur. 

 Evenementen duren maximaal 24 uur. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs/coronabewijs-voor-evenementen


 

Geen verandering voor doorstroomlocaties 
Voor doorstroomlocaties, zoals winkels, musea of kermissen, verandert er niks.  
Zij mogen 1 bezoeker per 5 m2 ontvangen. 

Houd feestjes klein en beheersbaar 
De basisregels blijven belangrijk. Als je anderhalve meter afstand houdt is er veel 
mogelijk. Ook om samen te komen en bijvoorbeeld iets te vieren. Maar de oproep van 
het kabinet is en blijft: doe het verstandig, neem je verantwoordelijkheid.  
Houd je feestjes klein en beheersbaar, en houd anderhalve meter afstand. 
Hygiëne blijft belangrijk. Was regelmatig je handen. Nies en hoest in je elleboog.  
Heb je klachten? Blijf thuis en laat je direct testen op corona.  
Ook wie al gevaccineerd is. 

Lezen van het hele reisadvies belangrijk 
Reizen naar het buitenland is en blijft een risico. De toename van het aantal 
besmettingen in Nederland kan gevolgen hebben voor een ontspannen vakantie naar 
het buitenland. Doordat andere landen ons op basis van de toename in besmettingen 
als risico zien, kan het zijn dat zij extra maatregelen nemen voor Nederlandse 
toeristen. Zoals in Europa verplicht reizen met het Digitaal Corona Certificaat (DCC) 
als coronabewijs. Of een verplichte quarantaine bij aankomst. Deze eisen kunnen per 
land verschillen. 

Check altijd voor vertrek het reisadvies op www.wijsopreis.nl. En kijk niet alleen naar 
de kleur van uw favoriete vakantieland. Maar lees het hele reisadvies. In het reisadvies 
staat precies welke maatregelen gelden voor het land waar u naartoe wilt en de landen 
waar u doorheen reist. Dus bereid u goed voor: zet uw coronabewijzen klaar in de 
CoronaCheck-app of print ze uit. En als u nog niet bent gevaccineerd kunt u zich gratis 
laten testen voor vertrek.      Nieuwsbericht dd. 09-07-2021  

 

 

 

 

Adviezen: 

www.loketgezondleven.nl/advies-
ondersteuning/coronavirus 
Meer informatie is te vinden op: 

rijksoverheid.nl/coronavirus   

 
 

  
 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
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Nieuwe Nederlanders op zoek naar een baan.   

 

In het FORUM werden 
twee teamleden van Gilde 
SamenSpraak; Roula 
Bakir en Rosane 
Schripsema door Hennie 
van de Graaf in de 
bloemen gezet vanwege 
het met goed gevolg 
afsluiten van het door 

JobHulpMaatje georganiseerde traject ‘Opzoek naar werk’. 

   
 
Op dinsdagmiddag 10 augustus wordt deze workshop gegeven door  
Pim Dorrestein van de organisatie “Het begint met taal” in samenwerking 
met het Digi-Taalhuis van FORUM Zoetermeer. 
 
INHOUD Als taalvrijwilliger ontmoet je wekelijks anderstaligen uit een andere 
cultuur en met andere bagage. Dat is vaak leuk en leerzaam, maar soms ook 
lastig. Wat alle culturen gemeen hebben is dat iedere cultuur zichzelf als 
‘normaal’ beschouwt. In deze training leer je over de globale verschillen tussen 
culturen en de kracht die culturele waarden hebben in het denken en doen van 
mensen. Dat gebeurt aan de hand van anekdotes, ervaringen van de andere 
deelnemers, de trainer en enkele theorieën. Door meer inzicht te krijgen in 
andere culturen en waardes word je je bewust van je eigen (voor)oordelen en 
aannames ten opzichte van mensen uit andere culturen. Dankzij die kennis wordt 
contact met mensen uit andere culturen een uitdaging en een verrijking!  
Thema’s die daarbij aan bod komen:  
• Welke verschillende culturen en culturele waarden zijn er en welke 
omgangsvormen horen daarbij?  
• Hoe ga ik om met verwarrende situaties in de dagelijkse taalcoachingspraktijk?  
• Hoe plaats je die situaties in intercultureel perspectief? 
 
Omtrent de corona veilige locatie krijgen de opgegeven deelnemers 
persoonlijk bericht. 

TRAINING:  

CULTURELE BEWUSTWORDING 



 

Workshop  

‘Werken met SPREEKTAAL’ 
        

Afgelopen jaar heeft NT2-docente Gea Harhar in 
opdracht van het Digi-Taalhuis de workshop 

‘Werken met Spreektaa’l ontwikkeld. 
SpreekTaal is een uitgebreide, praktijkgerichte 

methode ontwikkeld voor taalvrijwilligers door de VU van Amsterdam. 
 
De methode is inmiddels verkrijgbaar voor 3 taalniveaus: 
SpreekTaal 1: taalniveau op weg naar A1 
SpreekTaal 2: taalniveau A1 tot A2 
SpreekTaal 3: taalniveau A2 tot B1 
 
Er zijn 15 modules per serie over allerlei praktische onderwerpen: sociale contacten, 
kinderen en school, stage en vrijwilligerswerk, ondernemen, etc. De boekjes zitten in 
de Digi-Taalhuiscollectie in de Bibliotheek en zijn dus ook te leen of in de bibliotheek te 
gebruiken. 
De workshop is ontwikkeld om taalvrijwilligers in de praktijk te ondersteunen de 
ontmoetingen met taalleerders vorm te geven. De methode biedt de taalvrijwilliger 
allerlei handvatten om over een bepaald thema in gesprek te gaan en is voorzien van 
foto- en audiomateriaal waardoor je niet alles zelf hoeft te bedenken. 
 
In de workshop wordt aandacht besteed aan: 

 hoe leer je een tweede taal 

 hoe zit de methode Spreektaal in elkaar  

 onderwerpen van de methode Spreektaal 

 hoe zet je de methode in en welke werkvormen zijn er 

 oefenen 
 

De workshop duurt 2 uur en zal fysiek worden gegeven. Er zijn per workshop (volgens 
de huidige coronaregels) 7 plekken beschikbaar.  
 
Er zijn voorlopig 3 data gepland: 

 donderdagavond 9 september 19.30 - 21.30 uur (trainster Gea Harhar) 

 vrijdagochtend 8 oktober 9.00 - 11.00 uur (trainster Jenny Sinkgraven) 

 donderdagmiddag 11 november 13.00 - 15.00 uur (trainster Gea Harhar) 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via e-mail:  
yvonne.polman@bibliotheek-zoetermeer.nl 
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Overige Webinars Stichting Lezen en Schrijven 

Taalmaatjes-begeleiders kunnen bij “Het begint met Taal” inloggen met de volgende 
gegevens:  
Website:   www.hetbegintmettaal.nl/inloggen-extranet/ 
Gebruikersnaam:   Gilde Zoetermeer TV    Wachtwoord:  SamenSpraak2020  
 

Gemeente levert voortaan maatwerk 

bij inburgering statushouders 
Ook al gaat die pas volgend jaar in, 

Zoetermeer gaat alvast werken 

volgens de nieuwe wet inburgering. 

De grootste verandering is dat de 

regie voor het inburgeringstraject 

voortaan niet meer bij de 

statushouder ligt, maar bij de 

gemeente. Deze week stemde de 

gemeenteraad in met het voorstel 

om eerder te starten met deze 

aanpak. 

,,De huidige wet inburgering legt de verantwoordelijkheid voor het inburgeren bij de mensen 

die moeten inburgeren zelf’’, legt wethouder Ingeborg ter Laak uit. ,,Uit de evaluatie van de 

huidige wet blijkt dat veel statushouders de inburgering vaak afronden op een te laag niveau, 

om er zeker van te zijn dat ze het inburgeringsexamen halen. Terwijl het ongelofelijk 

belangrijk is om de Nederlandse taal goed te kunnen spreken om mee te kunnen doen in de 

stad, contacten te kunnen maken met bijvoorbeeld de buren, maar ook om werk te vinden.”  

Persoonlijk traject 

Volgens haar is alles in de nieuwe situatie erop gericht om nieuwe inwoners zo snel mogelijk 

zelfstandig mee te laten doen in Zoetermeer. Wat daar allemaal voor nodig is, verschilt per 

statushouder. De nieuwe manier van inburgeren bestaat daarom voortaan uit een persoonlijk 

traject met de onderdelen wonen, werken, leren en financiën. Het traject begint op de dag dat 

de gemeente weet dat iemand als inburgeraar naar Zoetermeer komt.  

 

,,Ik ben ontzettend blij dat we nu aan de slag kunnen met deze nieuwe aanpak, waarbij we 

sneller starten met inburgeren en daarbij beter kijken naar wat iemand nodig heeft. Zo helpen 

en ondersteunen we deze nieuwe inwoners van Zoetermeer beter”, vindt wethouder Ter Laak. 

Dat doet de gemeente overigens niet alleen. Zo verzorgt werkbedrijf De Binnenbaan de 

begeleiding naar werk voor alle inburgeraars met een uitkering.  BRON: AD juli 2021 

Een mevrouw maakt een 
inburgeringsexamen op een toetslocatie 
van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 

http://www.hetbegintmettaal.nl/inloggen-extranet/
https://www.ad.nl/zoetermeer/gemeente-levert-voortaan-maatwerk-bij-inburgering-statushouders~afcadac0/205117233/


 

Samen Zoetermeerders helpen bij integratie! 
  
Zoetermeerse 
vrijwilligersorganisaties, 
JobHulpMaatje, stichting Piëzo,  
Gilde SamenSpraak, zoeken actief 
de samenwerking op om 
Zoetermeerders kansen te geven. 
‘’Door het bundelen van expertise en 
krachten kunnen we samen inspelen 
op wat migranten in hun 
integratieproces nodig hebben” 

JobHulpMaatje wil mensen die naar Zoetermeer zijn verhuisd zo goed mogelijk 
begeleiden in hun zoektocht naar werk. Piëzo helpt mensen hun talenten en 
vaardigheden verder te ontwikkelen via (taal) trainingen, cursussen, 
beroepsopleidingen en (lerend) vrijwilligerswerk. Gilde SamenSpraak brengt 
vrijwilligers als maatje in contact met anderstaligen om de taal te leren en maakt ze 
wegwijs in de samenleving. 

“We willen Zoetermeerders begeleiden bij hun integratie in de Zoetermeerse 
samenleving en mensen daar waar nodig naar elkaar verwijzen”. 

Werkzoekenden komen bij JobHulpMaatje om een traject te volgen in een JobGroup of 
één op één begeleiding door een maatje. Soms blijkt in zo’n traject dat de taal nog een 
barrière is in het solliciteren. Voer maar eens een sollicitatiegesprek als je de taal nog 
niet goed spreekt. Hoe mooi is het dan om te kijken met Gilde SamenSpraak wat zij 
aan mogelijkheden hebben om ondersteuning te bieden in het leren van de 
Nederlandse taal. Bij Piëzo (als partner van inZet, het samenwerkingsverband van 
zorg en welzijn) kunnen mensen terecht om hun vaardigheden verder te ontwikkelen 
en al praktijkervaring op te doen op de ontwikkelplekken in de wijken. 

Dit werkt natuurlijk ook andersom, bij Piëzo of het Gilde SamenSpraak komen 
Zoetermeerders die Nederlands willen leren, zich ontwikkelen en een reëel beeld 
krijgen van hun toekomstmogelijkheden. Wil je op zoek naar werk en heb je daar extra 
hulp bij nodig. Hoe kom je daaraan? JobHulpMaatje helpt je in de ondersteuning in de 
zoektocht naar werk. 

Het is belangrijk dat mensen zich thuis gaat voelen en meedoen in Zoetermeer, leren 
hoe alles werkt, doormiddel van meedoen aan activiteiten en met hulp van vrijwilligers. 

Zij leren hoe het er aan toe gaat op de werkvloer. 

               



 

Nieuwe JobGroups van JobHulpMaatje in september 

 
Op 10 september start een reguliere JobGroup voor werkzoekenden.  
Zij gaan dan in zeven bijeenkomsten aan de slag. Deze JobGroup zal worden 
afgesloten met en certificaat. De deelnemers presenteren zich op de laatste 
groepsbijeenkomst aan belangstellenden en gaan met hen in gesprek. 
Deelnemers, die dat goed kunnen gebruiken kunnen daarna verder individueel 
begeleid worden door een Maatje.  
 
Op 24 september start een JobGroup voor ZZP'ers. de praktijk leert, dat ZZP'ers 
soms 'gedwongen' zijn ZZP'er te worden ook al voelen ze zich geen ondernemer.  
En als ze ZZP'er worden of blijven is het belangrijk daar goed op voorbereid te zijn.  
In de JobGroup worden de deelnemers daarin begeleid. Ook deze groep wordt weer 
afgesloten met een certificaat en met een slotbijeenkomst met pitches en gesprek.  
Meer informatie en aanmelden: via de website: jhm-zoetermeer.nl of 
telefoon: 06 41 57 21 57  
 

Keghart vluchtte op zijn 14de uit Syrië, nu is hij met 

gemiddeld een 9,1 cum laude geslaagd voor het gymnasium 
  

14 was Keghart toen hij in zijn eentje vanuit Syrië naar 
Nederland vluchtte. Nu, zes jaar later, is hij summa cum 
laude geslaagd voor het gymnasium. "Ik begreep toen al 
dat ik snel en goed Nederlands moest leren als ik hier iets 
wilde bereiken." 

Deze maand was het zover: bij Keghart (20) ging de vlag uit. 
Met zijn tas eraan, geheel volgens de Nederlandse 
traditie. Latijn deed hij in het tweede tijdvak, waardoor hij iets 
langer op zijn uitslag moest wachten. Maar het resultaat mag 
er zijn: om summa cum laude te slagen, moet je gemiddeld 
een 9 of hoger staan voor alle vakken. Er staan zelfs drie 
tienen op zijn lijst: voor wiskunde B, natuurkunde en zijn 
profielwerkstuk voor biologie. 

Geen verrassing 
Dat hij het goed deed op school, wist hij natuurlijk wel. Zijn uitslag kwam ook niet als 
een verrassing. "Ik wist dat ik er goed voor stond en dat ik er hard voor had gewerkt." 
Het was een vriend van hem die doorhad hóé bijzonder het is, en besloot de media te 
benaderen. "Dat is leuk, maar ik ben ook verbaasd. Mensen die ik niet ken, sturen me 
berichtjes op Facebook en Instagram. Dat overvalt me." 

Zes jaar geleden sprak Keghart nog geen woord Nederlands. Na een vlucht van drie 
maanden, die hij als 14-jarige in zijn eentje ondernam, kwam hij aan in het 
asielzoekerscentrum in Ter Apel. Zijn ouders zouden twee jaar later naar Nederland 
komen. Door persoonlijke omstandigheden konden zij niet meteen met hem mee. 

https://www.ad.nl/home/keghart-20-slaagt-na-vlucht-summa-cum-laude-heb-in-syrie-gezien-hoe-erg-het-leven-kan-zijn~a6c90a0d/204723950/


 

Zware vlucht. 
Over zijn vlucht wil hij weinig kwijt. "Het was absoluut niet makkelijk. Het duurde 
ongeveer drie maanden om in Nederland te komen. En als je als 14-jarige alleen bent, 
dan is het extra moeilijk. Ik ben blij dat ik nog leef, dat is alles wat ik erover wil 
zeggen." 

Asielzoekers mogen hier geen Nederlandse les volgen zolang ze geen 
verblijfsvergunning hebben. Maar Keghart is een streber. "Ik was nog geen week in 
Nederland toen ik mezelf Nederlands begon te leren. Via YouTube, en 
grammaticaboekjes die een medewerker van het asielzoekerscentrum me gaf. Een 
gouden man was dat." 
"Ik wist: de taal is de sleutel om hier iets te kunnen bereiken. Dat begreep ik al heel 
jong. Ik was denk ik ook serieuzer dan mijn leeftijdsgenoten door alles wat ik had 
meegemaakt. Nederlands leren was heel moeilijk zonder les, maar ik had besloten dat 
het ging lukken, dus het lukte." 

Gymnasium 
"Ik wilde naar het vwo, omdat ik geneeskunde wilde gaan studeren.  
En toen ik hoorde over het gymnasium – ik wist nog niet dat dat bestond – besloot ik 
dat ik daarheen wilde, want Latijn is handig voor geneeskunde." 

Keghart kreeg zijn leraren van het Stedelijk Lyceum in Enschede zo ver dat hij van  
2 havo naar 3 gymnasium mocht. Maar dat betekende wel dat hij in de zomer twee 
jaar Latijn en Grieks moest inhalen. "In 3 gymnasium was dat nog wel een beetje 
lastig, maar daarna ging het goed. Ik denk zelfs dat ik voor Latijn het hoogste cijfer heb 
gehaald van mijn school." 

Chirurg worden 
Nog een paar weken, en dan verhuist hij naar Rotterdam. Om geneeskunde te 
studeren, de studie die hij al die tijd voor ogen heeft gehad. "Op de dag dat ik geboren 
werd, kreeg mijn vader een hartinfarct. We lagen allebei in hetzelfde ziekenhuis.  
Het gaat nu goed met hem, maar mede daardoor wist ik al jong dat ik chirurg wilde 
worden." 
En dan? Keihard studeren? Hij lacht. "Niet alleen maar. Ik hou ook van feestjes en 
uitgaan. Dat heb ik de afgelopen jaren ook echt wel gedaan, ik kan niet zonder. 
Doordeweeks werk ik hard, naast mijn opleiding had ik ook een baantje, maar het 
weekend is voor vrienden en genieten. Dat blijft hopelijk zo."   BRON: RTL Nieuws 
 

Sara (15) uit Syrië: 'Ik telde bommen in plaats van sterren' 

Sara is zes als ze met haar zusje en ouders een gelukkig leven leidt in Aleppo, 
Syrië. Totdat het opeens helemaal mis gaat. 'Het leek zo’n normale nacht.  
Mijn zusje en ik waren sterren aan het tellen. Opeens hoorden we een heel hard 
geluid. We renden naar onze ouders en vroegen wat eraan de hand was.  
Zij wisten het ook niet. Pas na een paar dagen werd het ons duidelijk:  
de oorlog was begonnen.' 



 

Onwerkelijke oorlog 
Het geweld in Syrië neemt daarna snel toe. Verschillende partijen strijden met elkaar 
en Aleppo wordt zwaar gebombardeerd. 'In eerste instantie was ik niet bang. Ik wist 
niet wat een oorlog was of wat bommen betekenden. De dag ervoor waren we gezellig 
op bezoek bij familie. Een dag later valt er een bom en zie ik allemaal gewonde en 
dode mensen op straat liggen. Toen werd ik wel bang, ik kon niet geloven dat dit echt 
gebeurde.' 

Bommen tellen 
'Mijn ouders probeerden er het beste van te maken. ’s Avonds vertelden we elkaar 
verhalen en lazen boekjes. Dan voelde ik me voor even veilig. Mijn zusje en ik hadden 
ook een nieuw spelletje voor onszelf bedacht: bommen tellen in plaats van de sterren. 
Het werd steeds gevaarlijker in Aleppo. Mijn moeder zag geen andere mogelijkheid 
dan te vluchten. Ze wilde niet dat mijn zusje en ik in een land met oorlog moesten 
leven. Ondanks alles wilde ik niet weg, ik was bang dat ik mijn land nooit meer zou 
terugzien.' 

Gebroken familie 
'Op een avond was het geweld zo heftig dat we de volgende dag meteen vertrokken. 
We konden alleen onze kleren meenemen. De rest van onze spullen zijn nog steeds in 
Syrië. Ik vluchtte met mijn moeder en zusje naar Libanon. Mijn vader kon niet mee. Dat 
vond ik verschrikkelijk.  
Het voelde alsof mijn familie stuk ging en ik was bang dat ik mijn vader nooit meer zou 
zien. Uiteindelijk vluchtte mijn vader in zijn eentje naar Nederland, op zoek naar een 
veilige plek voor ons. Hij maakte een gevaarlijke tocht in een klein bootje op zee. Wij 
konden niet mee, dat vond hij te gevaarlijk. Ik maakte me zorgen om hem, maar was 
ook hoopvol.' 

Naar Nederland 
'Een jaar later mochten mijn moeder, zusje en ik ook naar Nederland komen.  
Ik wist niets van Nederland en hoe het er hier uit zou zien. Ik was gespannen: zou het 
hetzelfde zijn als Syrië? Toen ik mijn vader weer zag was ik zo gelukkig: nu hoefde ik 
nooit meer afscheid van hem te nemen.  
Het moeilijkste in Nederland vond ik het leren van de taal. De grote stad Aleppo 
verschilt ook heel erg met het rustige dorp Wassenaar, waar we nu wonen.  
In Aleppo leeft iedereen met elkaar en is er altijd lawaai. Daar was er elke avond wel 
wat te vieren. Hier in Nederland is het veel stiller.' 

Sterren kijken 
'Als ik ’s nachts naar de sterren kijk voel ik me vrij. De gevoelens die ik heb schrijf ik 
vaak op in mijn dagboek. Daar word ik kalm van en dan voelt het alsof alles goed gaat 
komen. Door de oorlog heb ik niet alleen mijn vrienden, maar ook een stukje van mijn 
kind-zijn verloren. Mijn familie spreek ik nog wel, maar ik heb ze echt al heel lang niet 
gezien. Dat voelt heel naar. Mijn vader is mijn grote inspiratiebron, van hem heb ik mijn 
doorzettingsvermogen. Mijn tip voor anderen is: wees aardig voor elkaar en help 
mensen die de taal of cultuur niet begrijpen. Daar kun je echt het verschil mee maken.' 

            BRON: Vluchtelingenwerk 

  



 

Tot slot ‘een paar grapjes moeten kunnen 

   

Nu het weer lente is kan ik me weer ontplooien; 
reusachtige mogelijkheden ontvouwen zich in 
het brein van een heer, zonder dat hij precies 
weet welke. 

  


