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VOORWOORD
Sinds 2014 werkt Vluchtelingenwerk Vlaanderen samen met een groep jonge vluch-
telingen tussen de 15 en 23 jaar onder de noemer ‘Altochtonen van de Toekomst’. 
Altochtonen, dat is noch autochtoon, noch allochtoon, maar wereldburger. 

Via tweemaandelijkse vormingen en ontspannende activiteiten versterken we de jon-
geren om hen in staat te stellen hun stem te laten horen op plekken die ertoe doen, 
zoals aanbevelingen maken aan beleidsmakers. Zij delen hun verhalen via sociale 
media en campagnes en geven mensen een gezicht van jonge vluchtelingen  
waarmee zij zich kunnen identificeren. 

De jongeren zetten zich in voor andere jonge vluchtelingen door activiteiten te  
organiseren in opvangcentra. Ze ijveren ervoor dat gevluchte jongeren een plaats 
krijgen in het jeugdwerk. Samen met De Ambrassade werkten ze daarom aan een 
toolkit om jeugdwerk toegankelijker te maken. Daarnaast geven de jongeren een 
vorming waarin ze getuigen over hun ervaringen in het jeugdwerk.

‘Altochtonen: de schrijvers van de toekomst’ is een boek waarin jongeren hun verhaal 
vertellen of een boodschap delen die gehoord moet worden. Elk verhaal is te lezen  
in het Nederlands, Frans, Engels en de moedertaal van de jongere.

PRÉFACE
Depuis 2014 Vluchtelingenwerk Vlaanderen travaille ensemble avec un groupe  
de jeune réfugies entre les 15 et 23 ans sous le noms ‘Altochtones du futur’.  
Altochtone, c’est ni autochtone ni allochtone, mais citoyen du monde. 

Grâce à des activités de formation et de loisirs, nous renforçons les jeunes pour leur 
permettre de faire entendre leur voix dans des endroits importants, par exemple en 
formulant des recommandations a l’intention des décideurs. Ils font des recomman-
dations aux décideurs. Ils partagent leurs histoires à travers les médias sociaux et les 
campagnes et donnent aux gens un visage de jeunes réfugiés avec lesquels ils peuvent 
s’identifier. 
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Les jeunes s’engagent pour des autres jeunes refuges par organiser des activités dans 
le centre d’asile. Ils travaillent pour s’assurer que les jeunes réfugiés obtiennent une 
place dans le travail de jeunesse. Ensemble avec l’Ambrassade, ils ont donc travaillé 
sur une boîte à outils pour rendre le travail de jeunesse plus accessible. En outre,  
les jeunes donnent une formation dans laquelle ils témoignent de leurs expériences 
dans le travail de jeunesse. 

‘Altochtones: les écrivains du futur’ est un livre dans lequel les jeunes racontent leur 
histoire ou partagent un message qui doit être entendu. Chaque histoire peut être 
lue en néerlandais, français, anglais et la langue maternelle du jeune. 

FOREWORD
Since 2014 Vluchtelingenwerk Vlaanderen works together with a group young 
refugees between 15 and 23 years old, called the ‘Altochtonen van de Toekomst’, freely 
translated to: ‘The world citizens of the future’. ‘Altochtonen’ is a contraction of the 
Dutch words allochtonen en autochtonen, respectively autochtonous and allocht-
onous people in English. The youngsters don’t considers themselves autochtonous 
nor allochtonous. They are world citizens. 

Through bimonthly workshops and activities to promote teambuilding, we try to 
empower youngsters so they can raise their voices and make recommendations  
to policy makers. The youngsters raise public awareness on the situation of young 
refugees, asylum seekers and migrants by sharing their stories through social medias 
and awareness campaigns. They give people an image of young refugees they identify 
with. 

The youngsters support other young refugees by organizing activities in reception 
centers. They attempt to ensure that young refugees get integrated in youth work. 
Therefore they worked on a toolkit together with the Ambrassade to make youth 
work more accessible. In addition, the youngsters give an formation in which they 
tell about their experiences in youth work. 

‘Altochtonen: the writers of the future’ is a book in which the youngsters tell their 
story or bring a message that has to be heard. Each story can be read in Dutch,  
French, English and the mother language of the writers.
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Mijn verhaal begint in 2006. 
Ik was vijf jaar oud toen ik ontdekte dat er thuis iets mis was. 
Mijn opa was vroeger piloot geweest, maar nu was hij een generaal. 
Toen hij in een moskee aan het bidden was stopten er drie zwarte auto’s. 
Zeven mannen stapten uit, staken de moskee in brand en ontvoerden mijn opa. 
Mijn opa kwam nooit meer thuis. Twee maanden later verdween ook mijn oom. 

Ik was nog te jong om te begrijpen wat er aan de hand was. 
Waarom kwamen mijn opa en mijn oom niet meer thuis? Wie had hen meegenomen?
‘Mama, waarom is iedereen in paniek?’, vroeg ik. 

Toen zag ik nog niet in dat wij ons midden in een groter conflict bevonden. 
Een conflict tussen soennieten en sjiieten. 
Tussen het regime enerzijds en tegenstanders van dat regime anderzijds. 

Later begreep ik dat mijn opa vermoord was,  
omdat hij generaal was onder het regime van Sadam Hoessein. 
Na de dood van mijn opa en oom was het niet langer veilig voor onze familie  
om in Irak te blijven. Wij besloten te vluchten. 
Maar vluchten met een grote groep mensen is onveilig. 
Daarom verspreidde mijn familie zich over verschillende landen.
Zo vertrok een van mijn tantes naar Syrië, waar het toen nog veilig was. 
Een andere tante vluchtte naar Jordanië. 
Mijn oma weigerde om te vluchten. 
Ze zei dat ze toch niet lang meer zou leven en wilde Irak niet verlaten. 
Maar mijn vader wilde mijn oma niet alleen laten en daarom doken wij  
(mijn vader, moeder, broertje, oma en ik) onder in Bagdad. 
Een jaar lang konden we niet naar buiten.
Mijn vader en moeder konden niet naar hun werk  
en na een tijd kregen we financiële problemen.

In 2010 stopte de oorlog en was het weer veilig genoeg om ons leven terug op te bouwen.
Mijn vader kon weer aan het werk als advocaat.
Toch bleven we bang en voorzichtig.

HIER BEN IK VRIJ



ALTOCHTONEN
van de toekomst

3

In 2012 stierf mijn oma. 
Een jaar later begon de oorlog met IS en bezetten IS-strijders (de stad) Mosul.
Sjiieten vochten tegen IS. 
In die groep zaten veel strijders die in 2006 mijn familie hadden bedreigd. 
Het was opnieuw onveilig voor ons in Bagdad.
Toen ik op een dag terugkwam van school,  
zei mijn vader: ‘Maak je valies, we vertrekken.’

We vluchtten eerst naar Turkije en daar betaalden we smokkelaars  
om ons naar Europa te brengen. 
Vluchten via smokkelaars is geen veilige manier en het is ook heel duur.

Ik ben nu twee jaar in België.
Hier hoef ik niet bang te zijn dat iemand van mijn familie niet meer thuiskomt. 
Hier ben ik vrij. 

Ali Adham, 17 jaar, Irak, België

ICI JE SUIS LIBRE
Mon histoire commence en 2016.
J’avais 5 ans quand je découvrais que à la maison quelque chose n’était pas bien.
Mon grand-père était pilote, mais après il a été général.
Quand un jour mon grand-père priait, trois voitures noires se sont arrêter.
Sept hommes descendait, tenait le feu au mosquée, et ont capturer mon grand-père.

Mon grand-père n’est plus jamais rentrer.
Deux mois plus tard mon oncle aussi a disparu.
J’étais encore trop jeune pour comprendre ce qui passait.
Pourquoi mon grand-père et mon oncle ne rentraient pas? Qui leurs a pris?
‘Maman, pourquoi tout le monde et en panique ?’  je demandais?
A ce moment, je ne voyais pas que nous étions au centre d’un plus grand conflit.  
Un conflit entre les Sunnites et les Chiites.  
Entre d’un côté le régime et l’autre côté les adversaires de cette régime.
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Plus tard j’ai compris que mon grand-père a été tue,  
parce que-il été général su le régime de Sadam Hoessein.  
Après la mort de mon grand-père et mon oncle,  
c’était plus sûr pour notre famille de rester en Irak. Nous décisions de fuir.

Mais fuir dans une grande groupe c’est dangereux.
Pour cette raison ma famille a décider de ce diffuser en différents pays.
Comme ça une de mes tantes fuit vers Jordanie.
Ma grand-mère refusait de fuir.  
Elle disait qu’elle n’allait plus vivre longtemps et ne voulais pas abandonner Irak.  
Mais mon papa ne voulait pas laisser notre grand-mère toute seule  
et pour ça que nous (mon papa et maman, petit frère, ma grand-mère et moi) 
 avons abrité en Bagdad. Pour un ans on ne pouvait pas sortir.
Mon papa et ma maman ne pouvait plus allez au travail  
et après quelque temps nous avions des problèmes financiers.

En 2010 la guerre c’est arrêter et enfin  
c’était à renouveaux sauf de reconstruire nos vies.  
Mon papa pouvait a nouveau travailler comme avocat.
Toute de même nous sommes restés avoir peur et prudent.

En 2012 ma grand-mère est décède.
Un ans plus tard la guerre avec IS a commencer  
et les IS-militant occupait la ville Mosul. Les Chiites battaient IS.  
Dans ce groupe il y avait beaucoup de gens qui ont traiter ma famille en 2006.  
C’était de nouveaux dangereux pour nous en Bagdad.
Quand un jour je revenais de l’école, mon père m’a dit ‘Fait ta valise, nous partons.’

Nous sommes fui d’abord vers la Türkiye  
et là on a payé des trafiquants pour nous amener vers L’Europe.  
Fuir par des trafiquants c’est une manière très dangereux et très cher aussi.

Je suis maintenant 2 ans en Belgique.
Ici je ne dois pas avoir peur que quelqu’un ne rentre pas à la maison.
Ici je suis libre.

Ali Adham, 17 ans, Iraq, Belgique
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HERE I AM FREE
My story begins in 2016.
I was five years old when I first noticed something was wrong.
My grandfather used to be a pilot, but now he was a general.
When he was praying in a mosque, three black cars pulled up in front of the mosque. 
Seven men came out of the cars, they set fire to the mosque and abducted my grandfather. 
My grandfather never came home.  
Two months later my uncle disappeared as well.

I was too young to understand what was happening.
Why didn’t my grandfather and uncle come home again? Who had taken them?
‘Mama, why is everybody panicking?’, I asked.

I could not yet see that we were in the middle of a bigger conflict.
A conflict between Sunnis and Shiites.  
Between a regime and the opposition of that regime. 

When I was older I understood that my grandfather was murdered,  
because he was a general in the regime of Sadam Hussein.  
After the death of my grandfather and uncle,  
it was no longer safe for my family to stay in Iraq.
We decided to flee the country.
Leaving with a large group of people is dangerous.  
So we choose to split up and had different destinations.  
My aunt traveled to Syria, back then it was still a safe place.
Another aunt went to Jordan. However, my grandmother refused to flee. 
She said she would not live for much longer and that she did not want to leave Iraq.  
My father didn’t want to leave his mother behind  
and so we (my father, mother, grandmother, my little brother and me)  
went into hiding in Bagdad. For a year I could not leave the house.
My parents could not go to their work and after a while we slid into financial troubles.

The war stopped in 2010 and it was safe enough for us  
to try to go back to our normal way of life.  
My father went back to work as a lawyer.
However, we remained scared and careful.
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In 2012 my grandmother died.
A year later the war with IS started. IS took control of Mosul.
Shiites fought against IS.  
The group who had threatened my family back in 2006 was active again  
and it was no longer safe for us in Bagdad.
One day, when I came home from school,  
my father said: ‘Pack your suitcase, we are leaving.’ 

We travelled to Turkey.  
There we paid smugglers to take us to Europe.  
Traveling with smugglers is dangerous and expensive.

Now I have been in Belgium for two years.
Here I don’t have to be scared that someone of my family doesn’t come home.
Here I am free and safe.

Ali Adham, 17 years, Iraq, Belgium

.٢٠١٦بدأت قصتي في العام 
. كان عمري خمس سنوات عندما الحظت ألول مرة ان هناك شيئا خطأ

. في السابق كان جدي يعمل كطيار والحقا أصبح ضابط بالجيش
كان ذاهبا للصالة في المسجد عندما ظهرت ثالث سيارات سوداء امام باب الجامع، 
. حيث خرج من السيارات سبعة رجال وبدوءا بإطالق النار على الجامع وقتلوا جدي

.لم يعد جدي الى البيت وبعد شهرين اختفى عمي أيضا

. حينها كنت صغير ولم أفهم ما كان يحدث
لماذا لم يعودوا عمي وجدي الى البيت؟ 

'ماما، لماذا الكل خائف؟ ': من الذي أخذهم؟ كنت أسال

حينها كنت لم أدرك بعد اننا في وسط صراع أكبر، 
.الصراع بين السنة والشيعة، بين النظام والمعارضة لهذا النظام

. وعندما كبرت قليال فهمت بان جدي كان قد قتل ألنه كان يعمل كضابط مع نظام صدام حسين 
. بعد وفاة جدي وعمي أصبح من غير اآلمن مطلقا لعائلتي البقاء في العراق

. عندها قررنا الهروب من البلد
ولكن الهروب مع مجموعة كبيرة من الناس كان خطرا علينا، 

. لذلك قررنا أن يسلك كل مجموعة منا طريق مختلف
.سافرت عمتي الى سوريا حيث كانت في ذلك الوقت أكثر امانا وعمتي األخرى ذهبت الى األردن

على كل حال، 
. رفضت جدتي الهروب معنا

. كانت تقول بانها لن تعيش أكثر من ذلك وأنها ال تريد مغادرة العراق
عندها رفض والدي ترك والدته خلفه، 

.الى بغداد واختبأنا هناك) والدي، والدتي، جدتي، أخي الصغير وأنا(فذهبنا 

. لمدة عام كامل لم أستطع الخروج من البيت
ولم يتمكنوا والدي من الذهاب الى عملهم، 

.وهكذا وبعد فترة بدأنا نعاني من مشاكل مادية

توقفت الحرب وكان الوضع آمن لنا كفاية لنحاول العودة الى  ٢٠١٠في العام 
.ولكننا بقينا حذرين وخائفين. حياتنا الطبيعية، عاد والدي الى عمله كمحامي

, )داعش(بعد ذلك بسنة بدأت الحرب مع تنظيم الدولة اإلسالمية 
, كانوا الشيعة يقاتلون ضد داعش . حيث سيطروا على الموصل

,  ٢٠١٦و نفس المجموعة التي هددت عائلتي بالعام 
.فأصبحت بغداد مرة أخرى غير آمنة لنا. عادوا لنشاطهم 

.'حضر الشنطة سوف نغادر ': في أحد األيام كنت عائدا من المدرسة فقال لي والدي
. و هناك دفعنا لمهرب ليأخذنا الى أوروبا, ذهبنا الى تركيا

.السفر مع المهربين خطير ومرتفع الثمن
. اآلن انا في بلجيكا منذ سنتين

.هنا ال يجب عليك القلق لئال يعود أحد أفراد عائلتي الى المنزل
.هنا أنا حر وآمن

بلجيكا,العراق,سنة ١٧,علي أدهم

1
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لماذا لم يعودوا عمي وجدي الى البيت؟ 

'ماما، لماذا الكل خائف؟ ': من الذي أخذهم؟ كنت أسال

حينها كنت لم أدرك بعد اننا في وسط صراع أكبر، 
.الصراع بين السنة والشيعة، بين النظام والمعارضة لهذا النظام

. وعندما كبرت قليال فهمت بان جدي كان قد قتل ألنه كان يعمل كضابط مع نظام صدام حسين 
. بعد وفاة جدي وعمي أصبح من غير اآلمن مطلقا لعائلتي البقاء في العراق

. عندها قررنا الهروب من البلد
ولكن الهروب مع مجموعة كبيرة من الناس كان خطرا علينا، 

. لذلك قررنا أن يسلك كل مجموعة منا طريق مختلف
.سافرت عمتي الى سوريا حيث كانت في ذلك الوقت أكثر امانا وعمتي األخرى ذهبت الى األردن

على كل حال، 
. رفضت جدتي الهروب معنا

. كانت تقول بانها لن تعيش أكثر من ذلك وأنها ال تريد مغادرة العراق
عندها رفض والدي ترك والدته خلفه، 

.الى بغداد واختبأنا هناك) والدي، والدتي، جدتي، أخي الصغير وأنا(فذهبنا 

. لمدة عام كامل لم أستطع الخروج من البيت
ولم يتمكنوا والدي من الذهاب الى عملهم، 

.وهكذا وبعد فترة بدأنا نعاني من مشاكل مادية

توقفت الحرب وكان الوضع آمن لنا كفاية لنحاول العودة الى  ٢٠١٠في العام 
.ولكننا بقينا حذرين وخائفين. حياتنا الطبيعية، عاد والدي الى عمله كمحامي

, )داعش(بعد ذلك بسنة بدأت الحرب مع تنظيم الدولة اإلسالمية 
, كانوا الشيعة يقاتلون ضد داعش . حيث سيطروا على الموصل

,  ٢٠١٦و نفس المجموعة التي هددت عائلتي بالعام 
.فأصبحت بغداد مرة أخرى غير آمنة لنا. عادوا لنشاطهم 

.'حضر الشنطة سوف نغادر ': في أحد األيام كنت عائدا من المدرسة فقال لي والدي
. و هناك دفعنا لمهرب ليأخذنا الى أوروبا, ذهبنا الى تركيا

.السفر مع المهربين خطير ومرتفع الثمن
. اآلن انا في بلجيكا منذ سنتين

.هنا ال يجب عليك القلق لئال يعود أحد أفراد عائلتي الى المنزل
.هنا أنا حر وآمن

بلجيكا,العراق,سنة ١٧,علي أدهم
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GLIMLACH, ZONDER KEUZE
Ik ben geen poëet
Maar vandaag neem ik die verschijning aan
Ik ben maar één van de jongeren
wiens enige wapen zijn overtuiging is 

Ontworteld,
Probeer ik mijn plaats te vinden
Een vreemde tussen vreemden
Proberen op te gaan in de massa

Ik behoud de glimlach, zonder keuze
Men zei me: vergeleken met de anderen, heb jij geluk
Ik hou de stilte, zonder keuze
Men zei me: je succes zal van je geduld komen

Anoniem

LE SOURIRE, PAS LE CHOIX
Je ne suis pas une poète
Mais aujourd’hui je prendrai l’apparence
Je ne suis qu’un de ses jeunes
Dont seule arme reste ses croyances

Arraché de mes racines
J’essaie de trouver ma place
Une étrangère parmi d’autres
À essayer se fondre dans la masse

Je garde le sourire, pas le choix
On m’a dit: comparé à d’autre t’as de la chance
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Je garde le silence, pas le choix
On m’a dit: ta réussite, viendra de ta patience 

Anonyme

SMILING, WITHOUT CHOICE
I am not a poet
Yet today I make my appearance
I am just one of the youngsters
Whose only weapon is their conviction

Torn from my roots
I try to find my place
A stranger amongst others
I try to blend into the mass

I keep smiling, without a choice
They told me, compared to others I am lucky
I keep silent, without a choice
They told me, your success will come if you’re patient

Anonymous
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GEBOREN ALS VLUCHTELING
Ik ben geboren in een warme streek waar iedereen dezelfde kleur had als ik. 
Ik ging naar school, had vrienden, een grote familie en ik voelde me normaal.

Toen kwam ik naar een land waar alles anders was. 
Het sneeuwde er hard en ik kende niemand. 
Of toch, ik kende mijn twee zussen en mijn vader. 
We zijn samen met het vliegtuig vanuit Afrika naar Europa gevlogen. 
Acht uur waren we onderweg. 
Dit was de eerste keer dat ik in een vliegtuig zat. 
Het was spannend en ik was zenuwachtig.

Maanden later in België heb ik Nederlands geleerd en nieuwe vrienden gemaakt. 
Ik begon me weer een beetje normaal te voelen. 
Helemaal normaal zal ik me nooit meer voelen, 
want 16 maanden voor ik naar België kwam, verloor ik mijn moeder. 
Een stuk van mij was weg. 
Ik was 14 jaar oud en mijn zussen waren 12 en 3. 
Onze vader werd onze vader en onze moeder tezamen.

Nu is mijn zusje bijna 10. 
Ze mist mama af en toe, maar we proberen haar alles te geven 
wat mama aan ons gaf: liefde, aandacht en nog meer liefde.

Ondertussen heb ik mijn diploma secundair onderwijs in het ASO behaald. 
Het is niet gemakkelijk als Nederlands niet je moedertaal is. 
Nu studeer ik videomontage aan het RITCS. 
Verder probeer ik me in te zetten voor andere kinderen en jongeren  
die hun stem niet kunnen laten horen in onze chaotische,  
maar leuke, uitdagende en superdiverse samenleving.

Ivo Shimwa, 20 jaar, Mozambique, België
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NÉE COMME REFUGIE
Je suis né dans une région chaude ou tout le monde avait la même couleur que moi.  
J’allais à l’école, j’avais des amis, une grande famille et je me sentait normal.

Alors je suis arrivé dans un pays où tout est diffèrent.  
Il neigeait très fort et je connaissais personne.  
Si, je connaissais mes 2 sœur et mon père.  
Nous sommes venus ensemble en avion d’Afrique vers l’Europe.  
Huit heures on a était en route.  
C’était la première fois que j’ai pris un avion.  
C’était excitant et j’étais un peu nerveux aussi.

Mois plus tard en Belgique j’ai appris le Néerlandais et fait des nouveaux amis.
Je recommençais à me sentir un peu plus normal.  
Je ne vais jamais me sentir tout à fait normal, c 
ar 16 mois avant de venir en Belgique, j’ai perdu ma maman.
Une partie de moi était disparu.  
J’avais 14 ans et mes sœur 12 et 3.  
Notre papa devenait notre papa et maman ensemble.

Maintenant ma petite sœur a 10 ans.  
Maman lui manque parfois,  
mais on essaye de lui donner ce que mamans nous donnait:  
de l’amour, de l’attention et encore plus d’amour.

Entre-temps j’ai réussi mon diplôme secondaire en ASO.  
C’est pas facile quand le Néerlandais n’est pas ta langue maternelle.  
Maintenant j’étudie le montage de vidéo au RITCS. E 
n outre j’essaie de m’engager pour les enfants en jeunes  
qui ne savent pas se laisser entendre dans notre société chaotique,  
mais choute et plein de diversité.

Ivo Shimwa, 20 ans, Mozambique, Belgique
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BORN A REFUGEE
I was born in a warm region where everyone had the same color as me. 
I went to school, had friends, a big family and I felt normal.

Then I came to a land where everything was different. 
There was a lot of snow and I did not know anyone. 
No, I did know my two sisters and my father. 
Together we traveled by plane from Africa to Europe. 
It took us eight hours. 
It was the first time on a plane. 
It was exciting and I was nervous.

Months later, in Belgium, I learned to speak Dutch and I made new friends. 
I started to feel almost normal again. 
However I would never feel completely the same, 
since my mother had died 16 months before we came to Belgium. 
I was 14 years old and my sisters were 12 and 3. 
Our father became our father and mother. 

Now, my youngest sister is almost 10. 
She misses her mum and we try to give her everything mum gave us: 
love, attention and more love.

Meanwhile I have graduated from high school. 
It has not been easy, especially since Dutch is nog my mother tongue. 
Now I am studying video montage at the RITCS. 
I am committed to help other children and youngsters 
who have trouble raising their voices in this chaotic, 
challenging but also fun and super divers society.

Ivo Shimwa, 20 years, Mozambique, Belgium
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HET LEVEN IS EEN REIS
Toen we naar België verhuisden, vertelden onze ouders dat België een droomland was.  
Dat mensen die naar België verhuizen in grote huizen gingen wonen met zwembaden. 

Toen we in België aankwamen was het een heel ander plaatje.  
Er waren geen grote huizen of zwembaden.  
In plaats daarvan een opvangcentrum  
vol met verschillende nationaliteiten en verschillende kleuren.  
We waren allemaal anders,  
maar op de één of andere manier waren we met elkaar verbonden.  
We bevonden ons in dezelfde situatie en woonde samen onder één dak.

Toen ik vrienden kreeg,  
realiseerde ik me dat we allemaal hetzelfde zijn van binnen,  
maar dat onze cultuur en religie ons andere dingen leerden over het leven.  
Ik geloof nog steeds dat alles gebeurt met een reden  
en dat als je een droom of doel in je leven hebt,  
het mogelijk is om die waar te maken.

Helaas zijn veel mensen verblind door welvaart  
en vergeten zij de zorgen van andere mensen.  
We moeten ons verenigen en elkaar helpen.  
Alleen dan kunnen we van de aarde, ons thuis, een betere plek maken.

Karlos Harutyunyan, 19 jaar, Armenië, België

LA VIE C’EST UN VOYAGE
Quand nous avons déménager en Belgique,  
mes parents nous a dit que Belgique était une pays de rêves.  
Que les gens qui vont habiter en Belgique,  
allait vivre dans des grandes maisons avec des piscines.

Une fois arriver en Belgique c’était un tout autre image. 
Il n’y avait pas de grandes maisons ni piscines. 
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Au lieu que ça, un centre d’asile avec des différentes nationalités et couleurs. 
Nous étions tous différents,  
mais sur une manière ou autre nous se sentir connecter avec l’un l’autre.  
Nous nous trouvions dans une situation mêmes et habitions ensemble sous un toit.

Quand j’ai reçus des amis,  
je me réalisais que nous sommes tous les mêmes à l’intérieure,  
mais que notre culture et religion nous apprends des chausses différents sur la vie.
Je crois encore toujours que tout se passe avec une raison  
et que quand tu as un rêve ou but dans la vie, c’est possible de lui faire réalité.

Malheureusement il y a beaucoup de gens qui sont aveugle  
par la prospérité et oublient les soins des autres.  
Nous devions nous unir et aider l’un l’autre.  
Seulement comme ça c’est possible de faire de notre terre,  
notre maison, une place mieux.

Karlos Harutyunyan, 19 ans, Arménie, Belgique

LIFE IS A JOURNEY
When we first moved to Belgium,  
we were told by our parents that Belgium is a dreamland.  
That when people move to Belgium they get big houses with swimming pools. 

When we arrived it was a very different picture.  
There were no big houses nor swimming pools. 
Instead a shelter full of different nationalities and different colors.
We were all different, but somehow still connected. 
We were all in the same situation and living under the same roof.

When I started to make friends, I realized that we are all the same on the inside, 
but that our cultures and religions had taught us different things about life.
I still do believe that everything happens for a reason 
and if you have dream or a goal in life, it is possible to reach it.
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It is too bad many people are blinded by wealth and forget about others.
We must unit with the whole world and help each other.
Only then we can make earth, our home, a better place.

Karlos Harutyunyan, 19 years, Armenia, Belgium

Կյանքը մի մեծ ճամփորդություն է
Երբ մենք Բելգիա պետք է տեղափոխվեինք, 
ծնողներս պատմում էին, որ Բելգիան երազանքների երկիր է, 
ուր մարդիկ ապրում են սեփական լողավազանով մեծ տներում։

Սակայն երբ արդեն այստեղ էինք պարզվեց,  
որ բոլորովին էլ այդպես չէ։ 
Մեծ տների ու լողավազանների փոխարեն,  
ապաստան, լեցուն տարբեր ազգերի ու ռասաների մարդկանցով։ 
Մենք բոլորս էլ տարբեր էինք, բայց և ինչ որ ձևով իրար նման։ 
Մենք գտնվում էինք նույն տանիքի տակ, նույն իրադրությունում։

Երբ ընկերանում էի որևէ մեկի հետ, երևակայում էի,  
որ մենք ներքուստ շատ նման ենք, ուղղակի մեր կրոնը և կուլտուրան այլ բան 
են մեզ սովորեցրել կյանքի մասին։ 
Ես դեռ հավատում եմ, որ ցանկության դեպքում,  
եքե ինչ որ նպատակ կամ երազանք ունես,  
անպայման իրականություն կդառնա։

Ցավոք շատերը կուրանում են բարգավաճ կյանքից ու մոռանում մյուսների 
մասին։ 
Սակայն իրականում մենք բոլորս պետք է միավորվենք ու օգնենք միմյանց։ 
Միայն այդպես կարող ենք աշխարհը, 
մեր տունը ավելի բարեկեցիկ դարձել։

Կարլոս Հարությունյան, 19 տարեկան, Հայաստան, Բելգիա
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EEN LEVEN ZONDER PAPIEREN
Door de ziekte van mijn papa zijn we vertrokken uit ons vaderland.
We hadden niet genoeg geld om met het hele gezin te komen. 
Mijn papa, mama en ik vertrokken, terwijl mijn oudere zus en broer achterbleven. 
Na een tijd kwamen we aan in België.

Het was zeer moeilijk om ons aan te passen in België. 
We kenden het land en de taal niet. 
We woonden in Brussel in een opvangcentrum.
Na een paar weken ging ik naar school en begon ik Frans te leren.
Na een tijdje kon ik gesprekken voeren met mijn medeleerlingen en vrienden. 
Door veel met mensen te spreken werd mijn Frans steeds beter. 

Toen zijn we verhuisd naar een sociaal huis in Wetteren. 
Hier moest ik ook naar school, maar er was een probleem met de taal.
Ze spraken hier geen Frans, maar Nederlands. 
Ik moest weer een andere taal leren en moest hard mijn best doen op school. 
Na een half jaar ging het al redelijk goed. 
Mijn ouders gingen ook naar school om Nederlands te leren, 
maar voor hen was het moeilijker. 

Na twee jaar kwamen mijn broer en zus naar België. 
Ik was heel blij dat ze er eindelijk waren. 
Vijf weken na hun aankomst werd mijn papa ziek en lag hij een week in coma.
Ik kon het niet meer aan. 
Mijn papa was de persoon met wie ik de sterkste band had. 
Elke avond bezocht ik hem in het ziekenhuis en nam ik zijn hand vast.  
Na een week stierf hij.

Het deed pijn dat hij wegging zonder afscheid.
Wel ben ik blij dat hij zijn andere twee kinderen  
nog zag voor hij stierf.
We moesten verder met ons leven,  
maar de pijn bleef ons achtervolgen. 



ALTOCHTONEN
van de toekomst

17

Mijn broer en zus begonnen ook naar school te gaan, ze leerden Nederlands. 
Na een tijdje zaten we alle drie op dezelfde school en ging het weer beter met ons.
We doen ons best op school, 
alle leerkrachten hebben ons graag en we hebben goede punten. 
Nu wonen we in een apart huis waar we alles zelf betalen. 
Het is best moeilijk, maar we krijgen hulp. 
Hiervoor zijn we zeer dankbaar.
Voor mijn mama is het zeker niet gemakkelijk 
om alles alleen te doen én voor drie kinderen te zorgen.
Maar zo is het leven. 
Soms is het leven te hard. 
Te moeilijk voor sommigen. 
Best wel spijtig.

Anoniem

UNE VIE SANS PAPIERS
A cause de la maladie de mon papa, nous avons quitté notre patrie.
Nous n’avions pas assez d’argent pour venir avec toute la famille.
Mon papa, ma maman et moi sommes partis,  
pendant que ma sœur et mon frère devaient rester.

Après quelque temps, nous sommes arrivés en Belgique.
C’était très difficile pour nous de nous adapter en Belgique.  
Nous ne connaissions pas le pays ni la langue.  
Nous habitions à Bruxelles dans un centre de réfugiés.
Après quelques semaines, j’aillais à l’école et commençais à apprendre le français.
Après quelque temps, j’étais capable d’avoir une conversation  
avec les élèves de ma classe et avec mes amis.  
En parlant régulièrement avec les gens, mon français s’est amélioré.

A cette époque, nous avons déménagé dans une maison sociale.
Là aussi je devais aller à l’école, mais il y avait un problème avec la langue.
Ils ne parlaient pas le français , mais uniquement le néerlandais. 
J’ai dû à nouveaux apprendre une langue et faire de mon mieux dans cette école. 
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Après 6 mois, tout se passait bien. 
Mes parents devaient aussi aller à l’école pour apprendre le néerlandais,  
pour eux ce fût plus difficile.

Après 2 ans, mon frère et ma sœur sont arrivés en Belgique également.  
J’étais heureux de les revoir enfin. 
Cinq semaines après leur arrivée, mon papa est tombé très malade,  
pendant une semaine il a été dans le coma.
J’n ‘en pouvais plus. 
Mon papa était la personne avec qui j’avais le plus d’affinité.
Tous les soirs je lui rendais visite à l’hôpital et je lui tenais la main.
Après une semaine, il était décédé.
Cela m’a fait mal qu’il soit parti sans dire au revoir.
Cela m’a fait plaisir qu’il ait pu voir ses deux autres enfants avant de mourir.
Nous avons dû continuer avec nos vies, mais la douleur nous poursuit.

Mon frère et ma sœur ont aussi commencé l’école, ils apprenaient le néerlandais.
Après un certain temps, nous étions tous ensemble à l’école et cela nous a aidé.
Nous faisons de notre mieux à l’école,  
tous les professeurs nous aiment bien et nous avons de bonnes notes. 
Maintenant, nous habitons dans une maison que nous payons nous-mêmes.
C’est bien difficile, mais nous recevons de l’aide. 
Nous en sommes très reconnaissants.
Pour ma maman, ce n’est pas facile de tout faire et de prendre soins de trois enfants.
Mais la vie est comme cela, parfois dure et trop difficile pour certain.
C’est bien dommage.

Anonyme

A LIFE WITHOUT PAPERS
Because my father was sick, we left our home country.
We did not have enough money to leave with the whole family.
My father, mother and me left, while my older sister and brother stayed behind.
After some time we arrived in Belgium.
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It was difficult for us to adapt to the Belgium society. 
We did not know the country or the language. 
We lived in a reception center in Brussels.
After a view weeks we went to school and I started learning the French language. 
After a while I managed to have conversations in French with other students and friends. 
By speaking a lot to different people, I improved my French.

Then we had to move to a social house.
We had to transfer school and soon we found out  
that there was a problem with the language. 
They did not speak French, but Dutch.
I had to start all over again in learning a new language. 
I had to work hard in school. 
After a half year I began to see the results of my studies and my Dutch improved. 
My parents also took classes to learn Dutch,  
but for them it was a lot harder to master a new language.

Two years passed and my brother and sister came to Belgium. 
I was very happy to see them. 
Five weeks after their arrival, my father got sick. 
He was in a coma for a week. It was very hard for me. 
My father meant the world to me. 
Each evening I would visit my father in the hospital  
and I would take his hand in mine. After a week my father died.

It was painful that he left us without saying goodbye. 
I was happy he had the chance to see his other two children again before he died.
We, my siblings, mother and me, had to move on with our lives,  
but the pain stayed with us.

My brother and sisters started their school in Belgium and began to learn Dutch. 
After a while, the three of us went to the same school. 
Slowly we were doing better. 
We do our best in school, our teachers like us and we have good credits. 
We have our own house and we manage to pay for everything ourselves. 
It can be hard, but we get help. 
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For this we are grateful. 
For our mother it can be tough. 
She has to do everything on her own and takes care of her three children. 
But that is life. Sometimes life is too harsh. 
Too difficult for some of us. 
It’s unfortunate.

Anonymous
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VLUCHTEN IS (G)EEN SPEL
Zo koud is het niet, maar mijn handen bevriezen wel. Mijn jongere broertje Elias en ik 
kwamen thuis van de Engelse les. De deur stond op een kiertje en we kwamen het huis 
binnen. Mijn ouders waren over reizen aan het praten, over een lange tocht waarbij 
we ons leven op het spel zouden zetten. Mijn vader gebruikte moeilijke woorden zoals 
‘mohajerat’, ‘taskara’ en ‘ghachaghbar’, die mijn broertje en ik niet begrepen. We keken 
elkaar vreemd aan. Maar toch kwamen die woorden mij bekend voor. Ik had net  
dezelfde woorden gehoord bij onze Afghaanse vriend die ook een lange tocht zou gaan 
maken. Onze Afghaanse vriend was al vertrokken en was al een week verder met zijn 
lange tocht. Beetje bij beetje, nadat mijn ouders het vaker over het onderwerp  
‘mohajerat’ hadden, begon ik het te snappen. Het ging om een reis die nog belangrijker 
was dan de bedevaart met mijn moeder naar Karbala (Irak). Mijn vader wou al onze 
meubels, spullen, gsm’s en zijn werkgerief verkopen. Telkens als ik hem vroeg om mij uit 
te leggen wat hij van plan was en waarom, gaf hij een vaag antwoord. Het leek alsof hij 
bang was om mij een antwoord te geven. Hij was bang dat ik het verder zou vertellen en 
dat dat voor problemen zou zorgen. 

Nu ik ouder en ‘volwassen’ ben, besef ik dat ik ook niets over zo’n reis zou vertellen aan 
mijn kinderen van 11 en 9 jaar. Je wordt als een verrader gezien als je vlucht. Boze ogen 
vol jaloezie zouden ons verraden bij de overheid. Nog geen week later werd er een man 
uitgenodigd bij ons thuis, samen met mijn nonkel, mijn opa’s en nog een paar vrienden 
van mijn vader. Het ging niet om een gewoon bezoek, want de combinatie van mijn 
familie met een man in een mooi kostuum en een dikke BMW was vreemd voor mij. 
Iedereen zat in de living op de grond, omdat er niet genoeg zetels waren. De man in het 
mooie pak was net een tv-scherm. Iedereen keek hem geïnteresseerd aan. Ik mocht naast 
mijn opa gaan zitten. Hij fluisterde dat de man in kostuum ons ‘ghachaghbar’ zou zijn, 
maar ik wist nog steeds niet wat dat moeilijke woord betekende. Ik vroeg het aan mijn 
opa, waarop hij zei: ‘Hij is degene die jullie tijdens de lange tocht zal begeleiden naar het 
Westen’. 

Toen pas besefte ik wie die man was. Hij was onze smokkelaar, iemand die we moesten 
betalen om ons te begeleiden van Teheran tot in Griekenland. Na verschillende discussies 
kwamen ze een datum en bedrag overeen. Rond middernacht was iedereen weg.  
Ik kon niet geloven dat ik naar het Westen zou gaan. We gingen naar het Westen,  
naar Amerika, met allemaal verlichte, mooie gebouwen en met Hollywoodfilms,  
of misschien naar Europa, naar Engeland, het land van engeltjes.  
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Dagen en nachten zonder slaap en ik bleef maar dromen. Mijn Engelse lessen gingen nu 
beter omdat ik wist dat ze nuttig zouden zijn. Ik ging ervan uit dat iedereen buiten Iran 
Engels zou spreken en mijn vader stimuleerde mij om nog meer mijn best te doen. Alles 
ging snel, op een dag was ons huis helemaal leeg. Er waren geen zetels, geen bedden, geen 
televisie en geen computer meer. Alles was verkocht of weggegeven. Papa had voor ons 
allemaal tickets gekocht richting Teheran. De volgende avond was het geplande moment 
om te vertrekken.

Afscheid nemen van mijn familie was niet gemakkelijk . Iedereen stond met rode, natte 
ogen in de terminal, het was moeilijk en verdrietig om afscheid te nemen. We wisten 
niet of we elkaar nog terug zouden zien of terug zouden horen. Vluchten is (g)een spel. 
Heel mijn familie was in de terminal. Ook mijn neef, met wie ik de laatste tijd goed 
overeenkwam en met wie ik vaak naar het park ging. Eén voor één knuffelden ze mij 
en ze zeiden: ‘Je bent een grote man, zorg voor je moeder en zusje.’ Wat ging er met ons 
gebeuren? Waarom moest ik voor hen zorgen? Als laatste en het langst heb ik mijn neef 
geknuffeld. We hebben in elkaars armen geweend. Ik hield zoveel van hem en de laatste 
tijd waren we zo close geworden. Niks of niemand kon ons uit elkaar halen, behalve die 
stomme vlucht die ons nu nog altijd gescheiden houdt. We zijn de bus opgestapt en zijn 
stilletjes vertrokken. Hoe verder we reden hoe meer heimwee ik had. Ik kon niet geloven 
hoe snel het ging. Een jongen van 12 die aan spelen zou moeten denken en niets hoort te 
weten over vluchtroutes en onvriendelijke mensen onderweg die hem en zijn familie niet 
graag zagen. Ik wist niet waar we de komende maanden zouden belanden of dat ik zelfs 
alleen zou moeten verder gaan om mijn bestemming te bereiken.

Amir Jafari, 19 jaar, Afghanistan, Iran, België

FUIR, C’EST (PAS) UN JEUX
C’est pas si froid, mais mes mains sont gelées. Mon petit frère Elias et moi rentraient à la 
maison après la leçon anglais. La porte d’entrer était sur un cran ouvert et nous entrons 
la maison. Mes parents parlaient de voyager, de faire un long voyage qui mettra nos vie 
en jeux. Mon papa utilisait des mots comme ‘mohajerat’, ‘taskara’, et ‘ghachaghbar’, que 
mon petit frère et moi ne comprennent pas. Nous regardons l’un l’autre avec un regard 
bizarre. Mais les mots me semblait connu. Je venais d’entendre ces mots chez mon ami 
Afghan qui, lui aussi, va faire un long voyage. Notre ami Afghan été déjà parti et été 
aussi déjà une semaine en route. Peu à peu, après que mes parents parler plus  



ALTOCHTONEN
van de toekomst

23

sur le sujet ‘mohajerat’, je commençais à comprendre. C’était un voyage qui était encore 
plus important que le pèlerinage avec ma maman à Karbala (Irak). Mon papa voulait 
vendre tous nos meubles, nos GSMs et d’autre trucs comme les utiles du travail. Tout le 
fois que j’ai demandé de m’explique quel plan il avait et pourquoi, il me donnait une 
réponse vague. Il me semblait qu’il avait peur de me donner une réponse. Il avait peur 
que j’allais le dire plus loin et que ça nous apporter des problèmes.

Maintenant que je deviens plus âgé et plus ‘mature’, je sens que moi je ne pourrais pas 
parler du long voyage à mes enfants de 11 et 9 ans. Tu es considéré comme un traître 
quand tu fuit. Des yeux en colère pleins de jalousie nous trahiraient au gouvernement. 
Moins d’une semaine plus tard, un homme a été invité chez nous, avec mon oncle, mes 
grands-pères et quelques amis de mon père. Ce n’était pas une visite ordinaire, parce que 
la combinaison de ma famille avec un homme dans un beau costume et une grosse  
BMW était étrange pour moi. Tout le monde était assis par terre dans le salon parce  
qu’il n’y avait pas assez de sièges. L’homme au beau costume était comme un écran de  
télévision. Tout le monde le regardait avec intérêt. On m’a permis de m’asseoir à cote de 
mon grand-père. Il murmura que l’homme en costume serait notre ‘ghachaghbar’, mais  
je ne savais toujours pas ce que signifiait ce mot difficile. J’ai demandé à mon grand-père, 
sur quoi il a dit: ‘Il est celui qui vous guidera vers l’Ouest pendant le long voyage.’ 

A ce moment-là, je me suis réaliser qui cet homme était. Il était notre trafiquant, 
quelqu’un que nous devions payer pour nous guider de Téhéran à la Grèce. Après  
plusieurs discussions, ils ont convenu d’une date et d’un montant pour lui payer. Tout 
le monde était parti vers minuit. Je ne pouvais pas croire que j’allais à l’Ouest. Nous 
sommes allés à l’Ouest, en Amérique, avec tous les beaux bâtiments illuminés et avec les 
films d’Hollywood, ou peut-être en Europe, en Angleterre, la terre des petits anges. Jours 
et nuits sans sommeil et j’ai continué à rêver. Mes leçons d’anglais se sont mieux passées 
maintenant parce que je savais qu’elles seraient utiles. J’ai supposé que tout le monde en 
dehors de l’Iran parlait anglais et mon père m’a encouragé à faire de mon mieux. Tout  
est allé vite, un jour notre maison était complètement vide. Il n’y avait pas de sièges, pas 
de lits, pas de télévision et plus d’ordinateur. Tout a été vendu ou donné. Mon papa avait 
acheté des billets pour nous tous en direction de Téhéran. Le soir du lendemain était le 
moment prévue pour partir. 

Dire au revoir à ma famille n’a pas été facile. Tout le monde se tenait avec des yeux 
rouges et humides dans le terminal, c’était difficile et triste de dire au revoir. Nous  
ne savions pas si nous nous reverrions ou si nous allions entendre à nouveau.  
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Les fuit, c’est (pas) un jeux. Toute ma famille était dans le terminal. Aussi mon cousin, 
avec qui j’ai récemment accepté et avec qui je suis souvent allé au parc. Un par un, ils 
m’ont serré dans mes bras et ils m’ont dit: ‘Tu es un grand homme, prends soin de ta mère 
et de ta sœur.’ Qu’est-ce qui allait nous arriver? Pourquoi ai-je dû prendre soin d’eux? 
Dernier point mais non le moindre, j’ai câliné mon cousin. Nous avons pleuré dans les 
bras l’un de l’autre. Je l’aimais tellement et la dernière fois nous étions si proches. Rien 
ou personne ne peut nous séparer, sauf le vol stupide qui nous a maintient séparés. Nous 
sommes montées sur le bus et sommes partis tranquillement. Plus nous conduisions, plus 
j’avais le mal de abandonner mon pays. Je ne pouvais pas croire à quelle vitesse ça allait. 
Un garçon de 12 ans qui devrait penser à jouer et ne devrait rien savoir des routes de 
fuites et des gens hostiles qui ne aimaient pas sa famille et lui. Je ne savais pas où nous 
allions finir dans les mois à venir ou que je devrais aller encore plus loin seul pour arriver 
à destination.

Amir, 19 ans, Afghanistan, Iran, Belgique

BEING A REFUGEE IS (NOT) A GAME
It is not that cold, but my little hands are still freezing. My younger brother, Elias, and 
me are coming home from our English class. The door was ajar and we entered our home. 
My parents were talking about traveling, about a long and dangerous road. My father 
used words such as ‘mohajerat’, ‘taskara’ and ‘ghachaghbar’. Words that my brother and 
I did not understand. We looked at each other strangely. The words sounded familiar. 
I recently had heard those same words at my friend’s place. He would also go on a long 
journey. My friend had left a week ago. My parents continued talking about ‘mohajerat’ 
and little by little I began to understand what they were talking about. They were talking 
about a journey that would be of much more importance then the journey to Kabala 
(Iraq) I went on with my mother. My father would sell our furniture, cell phones, work 
and other belongings. Every time I asked him to explain to me what was going to happen 
he gave evasive answers. He seemed scared to give me a clear answer. He was afraid I 
would tell other people about our plans and that this would cause problems.

Now that I am older and ‘grown up’, I realize that I also wouldn’t tell my children of 11 
and 9 years old about our plans to flee the country. If you flee the country, you are seen as 
a traitor. Angry eyes, full of jealousy, would betray us. After a couple of days my parents 
invited a stranger into our home. My uncle, grandfathers and a some friends  
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of my father were there as well. It was not just a normal visit. The combination of my 
family and this stranger, who wore a fancy suit and drove a BMW, looked strange. Every-
one was sitting on the floor because we did not have enough seats. I stared at the man 
in the fancy suit as if he were an interesting tv program. Everybody was very interested 
in this man. I sat next to my grandfather, who whispered to me that this man was our 
‘ghachaghbar’. I still did not know the meaning of the word. My grandfather explained it 
to me, he said: ‘this man will guide you on your long journey West.

Finally I understood. This man was a smuggler, someone we would pay so he would take 
us from Teheran to Greece. After a negotiation, they agreed on a date and a price.  
The meeting was over around midnight. I could not believe we would go to ‘the West’.  
To America, with all those beautiful buildings I had seen in Hollywood movies, or 
perhaps to Europe, to England, the land of angels. I would daydream during daytime 
and couldn’t sleep at night. My English classes were going much better, because I knew 
now that I would soon need to be able to speak English. I thought that everybody, outside 
of Iran, would speak English. My father stimulated me to do my best in class. The time 
started to move fast. One day our house was empty. We didn’t have chairs, beds, television 
or computer anymore. Everything was sold or given to family and friends. My father had 
bought tickets to Teheran for all of us. The next evening we would depart.

Saying goodbye to my family was not easy. Everyone had red and wet eyes at the airport. 
Saying goodbye was sad and difficult. We did not know whether we would see each other 
again. Being a refugee is (not) a game. My whole family was present at the terminal. 
My cousin also, with whom I got along very well lately. Together we would often go to 
the park. One by one my family hugged me and told me: ‘You are a grown up man now. 
Take care of your mother and sister’. What would happen to us? Why did I have to take 
care of them? At last I hugged my cousin for a long time. We cried in each other arms. 
I loved him so much and lately we had grown so close. Nobody or nothing could tear us 
apart, except for this. This journey would separate us. We entered the bus and left silently. 
The further we drove, the more homesick I got. I could not believe how fast it went. A boy 
of twelve years old, who should think about playing and should not know anything about 
fleeing routes and unfriendly people on the way, who wouldn’t like him and his family.  
I didn’t know where I would end up the following months or that I would end up alone 
to reach my destiny.

Amir Jafari, 19 years, Afghanistan, Iran, Belgium
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WERELDBURGERS
De jonge Altochtonen zijn de generaties van de toekomst,  
die een meerwaarde zijn voor het gastland en voor het land van herkomst.  
Maar dit kan enkel als we elkaar allemaal vertrouwen als burgers van dit land  
en als niemand zich een tweederangsburger moet voelen.

Die gedachte moeten we in ons hoofd programmeren.. 
We zouden ons er bewust van moeten zijn dat diversiteit een meerwaarde is  
en we moeten ons ervan verzekeren dat onze generatie niet de fout maakt  
die onze voorouders gemaakt hebben. 
Het is heel teleurstellend dat politici mensen in categorieën verdelen  
en er een politiek spelletje van maken. 
We moeten even onze ogen opendoen voor dat wat de meerwaarde van anders-zijn  
kan betekenen, zowel voor de groei van het land als voor de persoon zelf. 
Ja, we zijn allemaal anders en dat maakt ons uniek. 
Daar moeten we als maatschappij ons voordeel mee doen.
 
Als we democratisch willen zijn, dan moeten we dat met hart en ziel zijn  
en de democratie niet enkel als een symbool beschouwen. 
Wij, wereldburgers, zijn de  generatie van de toekomst. 
Als wereldburgers kunnen we niet in hokjes denken,  
omdat we weten hoe belangrijk diversiteit is voor ons. 
Diversiteit is onze zuurstof. 
Wij, Altochtonen van de toekomst, maken het verschil.  
Niet enkel in België, maar in de hele wereld.

De vijf gouden W-vragen zijn belangrijk om te reflecteren over je eigen situatie  
en om jezelf een doel te stellen over waar je naartoe wil. 
Deze vragen laten je naar je hart luisteren. 
De gouden W-vragen zijn: ‘Wie ben je?’ ‘Waar kom je vandaan?’ ‘Waar ben je?’  
‘Waar wil je naartoe?’ en ‘Waarom wil je dat?’
Deze vragen zorgen ervoor dat je bij de waarheid blijft.  
Ze zorgen ervoor wie wij vandaag zijn en zullen mee de toekomst van het land bepalen. 
Wij Altochtonen zijn het raadsel van de vijf gouden W’s.
Een goede begeleiding is goud waard voor de ontwikkeling.  
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Ik heb dit zelf ervaren en weet dat als je er alleen voor staat,  
dat je iemand nodig hebt die in je gelooft. 
Iemand die jou een duwtje in de rug geeft en die een luisterend oor biedt. 
Iemand die eerlijke taal met jou spreekt. 

In realiteit zijn wij ‘Altochtonen’ allemaal koppig.  
Die koppigheid en eerlijkheid is onze meerwaarde en daar zijn we trots op. 
Laten we trots zijn op onze woorden en daden. 
Omdat we de toekomst zijn. 

Wali Sediqi, 21 jaar, Wereldburger

CITOYENS DU MONDE
Les jeunes Altochtones sont les générations futures,  
qui sont une valeur ajoutée pour le pays d’accueil et pour le pays d’origine.  
Mais cela n’est possible que si nous nous faisons tous confiance  
en tant que citoyens de ce pays et si personne ne devrait se sentir  
comme un citoyen de seconde zone.

Nous devrions programmer cette pensée dans notre esprit,  
nous devrions être conscients que la diversité est une valeur ajoutée  
et nous devons nous assurer que notre génération ne commet pas  
l’erreur commise par nos ancêtres.  
Il est très décevant que les politiciens divisent les gens en catégories  
et en fassent un jeu politique.  
Nous devons ouvrir les yeux sur ce que peut signifier la valeur ajoutée d’être différent,  
à la fois pour la croissance du pays et pour la personne elle-même.  
Oui, nous sommes tous différents et cela nous rend uniques.  
Nous devons en profiter en tant que société.

Si nous voulons être démocratiques, nous devons être cœur et âme  
et ne pas considérer seulement la démocratie comme un symbole.  
Nous, citoyens du monde, sommes la génération du futur.  
En tant que citoyens du monde, nous ne pouvons pas penser dans des boîtes,  
car nous savons à quel point la diversité est importante pour nous.  
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La diversité est notre oxygène. Nous, les Altochtones du futur, faisons la différence.  
Pas seulement en Belgique, mais dans le monde entier.

Il y a cinq questions qui sont les plus importantes pour réfléchir sur  
votre propre situation et vous fixer un objectif quant à l’endroit où vous voulez aller.  
Ces questions vous permettent d’écouter votre cœur.  
Les questions sont: ‘Qui êtes-vous?’ ‘D’où venez-vous?’ ‘Où es-tu?’  
‘Où veux-tu aller?’ et ‘Pourquoi veux-tu ça?’

Ces questions assurent que vous restez avec la vérité.  
Ils s’assurent de qui nous sommes aujourd’hui et détermineront l’avenir du pays.  
Nous Altochtones sommes le mystère des cinq question importantes. 

Une bonne orientation vaut de l’or pour le développement.  
Je l’ai vécu moi-même et je sais que si vous êtes seul,  
vous avez besoin de quelqu’un qui croit en vous.  
Quelqu’un qui vous donne un coup de main et qui offre une oreille attentive.  
Quelqu’un qui parle une langue honnête avec vous.

En réalité, nous, les Altochtones sommes tous têtus.  
Cet entêtement et cette honnêteté sont notre valeur ajoutée et nous en sommes fiers.  
Soyons fiers de nos paroles et de nos actions.  
Parce que nous sommes l’avenir.

Wali Sediqi, Citoyen du monde, 21 ans

WORLD CITIZENS
The young ‘Altochtonen’ are the generations of the future,  
the ones who offer an added value to the host country and to the country of origin. 
This is only possible if we all trust each other as citizens of this country  
and nobody has to feel like an second-class citizen. 

We have to program this thought into our mind. 
We should be aware that diversity is an added value and we should assure  
that our generation doesn’t make the same mistakes as our previous generations.  
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It is very disappointing that politicians divide people into categories  
and make a political game out of it.  
We have to open our eyes and recognize what the added value  
of being different can mean, either for the country  
as well as for the growth of the person himself.  
Yes, we are all different and that makes us unique.  
As society we have to see this as an advantage.

If we want to be democratic, we should do it with our heart and soul,  
and don’t consider democracy as a symbol.  
We, world citizens, are the generations of the future.  
As world citizens we cannot think in boxes,  
because we know how important diversity is for us, diversity is our oxygen.
We, ‘Altochtonen of the future’, make the difference.  
Not only in Belgium, but in the whole world.

The five golden W- questions are important to reflect about your own situation  
and to put a goal for yourself about what you want to reach in life.  
These questions will enable you to listen to your heart. 
The golden questions are: ‘Who are you?’ ‘Where do you come from?’ ‘Where are you?’ 
‘Where do you want to go?’ and ‘Why do you want this?’
These questions will ensure you that you stay with the truth.  
They make us of whom we are today and determine the future of the country.  
We, world citizens are the riddle of the five golden W’s. 

A good guidance is worth gold for your development.  
This is my experience and know that when you are alone,  
you need somebody who believes in you.  
Somebody who gives you a boost and listens to you.  
Somebody who speaks honestly with you. 

In reality we, the Altochtonen, are all stubborn.  
This stubbornness and honesty is our added value and we are proud of that.  
Let us be proud about our words and deeds.  
Because we are the future.

Wali, world citizen, 21 years
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VAN MOSUL TOT GENT

DE MOSUL JUSQU’À GENT

Toen ik 16 jaar was zat ik in Irak op de middelbare school. 
Daar leerde ik over België en de stad Gent. 
Ik leerde dat ze in België drie talen spreken: Nederlands, Frans en Duits. 
Wat ik het interessants vond, was de stad Gent. 
Ik leerde dat deze stad gekenmerkt wordt door vele fabrieken 
en er een rivier doorheen loopt. 
Gent is ook een toeristische stad. 
Met veel mooie en oude gebouwen.

Ik droomde ervan om elektricien te worden. 
Dit was mijn doel. 
Toen ik nog op school zat, werkte ik al als elektricien, maar zonder diploma. 
Ik vond naar school gaan belangrijk, zodat ik later een goede job kon vinden.
Een paar jaar later brak de oorlog uit in Mosul, de stad waarin ik woonde. 
Ik heb toen alles achter gelaten. 
Ik kwam naar België en heb daar asiel aangevraagd. 
Hier moest ik opnieuw beginnen vanaf nul. 
Ik moest Nederlands leren, communiceren met de mensen  
en me informeren over hoe ik hier kan leven. 

Na een paar maanden startte ik met school  
en leerde ik Nederlands zodat ik mijn doel kon bereiken. 
Ik werd erkend en zocht een woning in Gent, de mooiste stad van België.
Ik volg nu ook de opleiding elektricien. 
En ik doe verder.

Mohammed, 22 jaar, Irak, België

Quand j’avais 16 ans, j’étais à l’école secondaire en Irak. 
Là j’y appris de Belgique et de la ville Gent. 
J’ai appris qu’en Belgique ils parlent trois langues:  
Néerlandais, Français et Allemand. 



ALTOCHTONEN
van de toekomst

31

Ce que je trouvais le plus intéressant c’était la ville Gent. 
Gent est aussi une ville touristique. 
Avec beaucoup de jolie vieux bâtiments

Je rêvais de devenir électricien. 
Ça c’est mon but. 
Quand j’étais encore à l’école, je travaillais comme électricien, mais sans diplôme. 
Je trouvais que aller à l’école était important, comme ça je trouverais un bon travail.

Quelques années plus tard, la guerre à commencer dans Mosul, la ville où j’habitais. 
J’ai tout laisser derrière. Je suis venu en Belgique et j’y ai demander l’asile. 
Ici je devais recommencer de zéro. 
Je devais apprendre le Néerlandais,  
parler avec les gens et m’informer de savoir comment je peux vivre ici.

Après quelques mois j’ai commencé d’aller à l’école  
et j’ai appris le Néerlandais pour attendre mon but. 
J’ai été reconnu et chercher une maison à Gent, la plus jolie ville de Belgique.
Maintenant je suis une formation électricien.
Et je continue.

Mohammed, 22 ans, Iraq, Belgique

FROM MOSUL TO GENT
When I was 16 years old, I was going to secondary school in Iraq. 
Here I learned about Belgium and the city Gent. 
I learned that they speak three languages in Belgium: Dutch, French and German. 
What I found the most interesting part, was the city Gent. 
I learned that there is a lot of industry in this city and that a river runs through it. 
Gent is also a touristic city. 
With lots of beautiful and old buildings.

It was my dream to become an electrician. 
This was my goal. 
When I was still in school,  
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I started working as an electrician, without a certificate.  
School was always important to me. 
It would allow me to find a good job later in life.

After a few years, war came to Mosul, the city I lived in. 
I left everything behind. 
I came to Belgium and applied for asylum. 
Here I had to start from nothing. 
I needed to learn the Dutch language, to communicate to people  
and to inform and familiarize myself about the way of life in Belgium.
After a few months I started to go to school  
and I took Dutch classes in order to reach my goal. 
I received the status of refugee and found a place to live in Gent,  
the most beautiful city of Belgium. 
I continue my schooling to become an electrician.
And I continue.

Mohammed, 22 years, Iraq, Belgium

. سنة كنت الأزال أذهب للمدرسة اإلعدادية في العراق ١٦عندما كان عمري 
. هنا تعلمت حول بلجيكا ومدينة غنت

. تعلمت انهم يتحدثون ثالث لغات في بلجيكا الهولندية والفرنسية واأللمانية
. ومن أكثر األشياء التي وجدتها ممتعة هي مدينة غنت

. علمت أنه يوجد الكثير من الصناعات في هذه المدينة وأنه يوجد نهر يمر من خاللها
وتعتبر غنت كذلك مدينة سياحية، 

.يوجد فيها العديد من المباني الجميلة والقديمة

كنت أحلم أن أصبح فني كهرباء، 
. فهذا كان هدفي، وعندما كنت ل أزال في المدرسة عملت كفني كهرباء بدون شهادة

كانت المدرسة دائما مهمة بالنسبة لي كونها سوف تساعدني في 
.الحصول على عمل جيد الحقا في الحياة

. بعد عدة سنوات وصلت الحرب الى الموصل، المدينة التي أعيش فيها
. وتركت كل شيء خلفي ووصلت الى بلجيكا وطلبت اللجوء

هنا كان على أن أبدأ من العدم، 
احتجت لتعلم اللغة الهولندية وأتواصل  مع الناس و 

.كذلك ألعود نفسي على نمط الحياة في بلجيكا
بعد عدة شهور بدأت بالذهاب الى المدرسة للحصول على دروس 

. اللغة الهولندية وذلك للوصول الى هدفي
حصلت على صفة اللجوء ووجدت مكان للعيش فيه في مدينة غنت، 

.وسوف أتابع تعليمي لكي أصبح فني كهرباء. أكثر المدن جماال في بلجيكا
.وسوف أتابع

بلجيكا,العراق,سنة ٢٢,محمد

1
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. فهذا كان هدفي، وعندما كنت ل أزال في المدرسة عملت كفني كهرباء بدون شهادة

كانت المدرسة دائما مهمة بالنسبة لي كونها سوف تساعدني في 
.الحصول على عمل جيد الحقا في الحياة

. بعد عدة سنوات وصلت الحرب الى الموصل، المدينة التي أعيش فيها
. وتركت كل شيء خلفي ووصلت الى بلجيكا وطلبت اللجوء

هنا كان على أن أبدأ من العدم، 
احتجت لتعلم اللغة الهولندية وأتواصل  مع الناس و 

.كذلك ألعود نفسي على نمط الحياة في بلجيكا
بعد عدة شهور بدأت بالذهاب الى المدرسة للحصول على دروس 

. اللغة الهولندية وذلك للوصول الى هدفي
حصلت على صفة اللجوء ووجدت مكان للعيش فيه في مدينة غنت، 

.وسوف أتابع تعليمي لكي أصبح فني كهرباء. أكثر المدن جماال في بلجيكا
.وسوف أتابع

بلجيكا,العراق,سنة ٢٢,محمد
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