
Achter ieder gezicht zit een verhaal
en ander écht leren kennen, daar is moed
voor nodig, want je weet nooit wat je

Jj kunt verwachten. Vredesbeweging PAX
roept je op om over je eigen grenzen heen
te kijken. Want wat zie je als je naar de foto
hierboven kijkt?

Een gezicht, ja, maar wat voor verhaal zit erachter?

Zie je dat de jongen in Utrecht woont en de zoon is

van een aardappelboer? Dat hij zijn Leven niet zeker

was in Syrië en moest vLuchten? Dat hij in NederLand

met een project van PAX voor de klas staat om

zijn verhaal te vertelLen? Dat hij een paar keer per

jaar naar Griekenland gaat om mensen te helpen

in vluchtelingenkampen waarin hij zelf zo moest

afzien? Zie je dat hij zijn moeder mist?

De Utrechtse Syriër Abdelilah doet zelf zijn best om

veel mensen te leren kennen. “ALS je iemand met

een glimlach benadert dan is het makkeLijker om in

gesprek te raken, dan komt er snel begrip Abdelilah

heeft vooraf onderzoek gedaan naar waar hij zou

willen wonen en voelde dat Nederland het beste zou

passen, ook al krijgen vluchteLingen in bijvoorbeeld

Duitsland meer zekerheid en meer financiëLe steun.

“Nederlanders zijn fijne mensen, de meesten zijn

heet open. De vluchtelingen die ik ken, ook via PAX,

doen allemaal hun best om NederLands te leren en

om onderdeel van de samenleving te worden. We zijn

gevlucht omdat we hulp nodig hadden. Ik hoop dat

mensen dat beseffen

PAX-PROJECT VOOR DE KLAS

Abdetilah staat voor de klas met het project Verhaal

van een vluchteling van PAX en Critical Mass, dat wordt

gesteund door de Nationale Postcodeloterij. Hij vertelt

zijn kant van het verhaal, hoe het is om te moeten

vluchten. Over de angst, het geweld en de bommen in

Syrië. Dat hij geen enkele status kreeg in Turkije. Over

zijn barre vlucht naar Griekenland, de ontberingen

in het vluchtelingenkamp, hoe hij veertien maanden

moest wachten en uiteindelijk naar Nederland mocht.

In Syrië kun je maar beter niet uitkomen voor je mening

of afgeven op het dictatoriale bewind. Abdelilah kon

op zijn 15e zijn mond al niet houden als hij onrecht

zag. “Mijn familie was blij dat ik vluchtte, dat klinkt

raar, maar mensen die hun mond opentrekken worden

zomaar gedood. Een jongetje van twaalf dat op een

muur van zijn school het woord vrijheid schreef, is

opgepakt en op het politiebureau vermoord. Je wordt

of vermorze[d door de macht, of je gaat tot de macht

horen. Ik kon het allebei niet, Ik wil niet doden en ik wil

niet dood. In Syrië was er elke dag verlies.., vrienden,

familie, kennissen, overal wel doden.This is it, dacht ik,

1 have to leave!”

TERUG NAAR KAMP ALS VRIJWILLIGER

Hij kwam in een opvangkamp terecht. Iedereen zat

in kleine lekkende tentjes, de wind waaide er dwars

doorheen, de regen was overaL “Het was koud, nat, en

dat heel lang. Iedereen was onzeker, ieder met eigen

trauma’s:’ Toch gaat hij elk jaar twee keer terug naar

die plek,aLs vrijwilliger. “De laatste keer heb ik bewust

de boot genomen, net als toen ik moest vluchten. Ik

betaalde nu 25 euro en de reis was rustig, de zee kalm.

Toen betaalde ik 800 euro voor de vreselijkste ervaring

van mijn leven, maar ik heb het gered. Waarom ik de

boot nam in plaats van gewoon het vliegtuig? Ik wilde

mijn angsten onder ogen komen. Deze keer was ik

zeker dat ik niet zou verdrinken

Abdelilah is begonnen aan een studie ICT, zomaar

teruggaan naar Syrië kan niet. “President Assad zit er

nog. Zolang hij aan de macht is, durf ik Syrië niet in.

Er zijn mensen teruggegaan en die werden meteen

opgepakt door de overheid:’ Hij kan zijn familie daar

dus niet zien, maar belt ze. “Zeker, mijn moeder ook, ik

mis haar het meest van alles. En ik mis de lucht, die

heerlijke Syrische zuurstof... dat inademen voelt als

het paradijs:’
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De buurvrouw de ear van de buurt
super, een vluchteling en het dochtertje van
de huisarts... iedereen heeft een verhaal.
Stap over je eigen grenzen en ontmoet de
ander. Benieuwd naar het hele verhaal van
Abdelilah? Ijjk op www.paxvoorvrede.nl.
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