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Voorwoord
Creating this portfolio was a difficult task for me. The Palestinian culture in which I grew up is
more of an oral culture. Putting everything in order and structuring it well, was a challenge.
But I hope I succeeded.
First of all I would like to thank Thomas More and in particular the Social Work Training to give
me this opportunity! I would also like to thank the XXX and the XXX very much because they
also gave me this opportunity and found a way to unite my living wage and my coaching at the
XXX.
I would also like to thank a number of people who helped me put together this portfolio. First
and foremost XXX who has completely thrown herself into her task as assessor. Constantly
receiving instructions and adjustments, she is not easily satisfied but thanks to her I am now
satisfied with the result. Also special thanks to XXX, a friend I can always count on in
everything I do. Also special thanks to and XXX for their support in compiling this portfolio.
The document is written in two languages. The English parts were written by me. The Dutch‐
language pieces are either translations of my English‐language texts (in which case you will
find the text in the two languages) or are pieces of text that I wrote in Dutch with the help of
friends. I hope that one day I will be able to write the texts in Dutch just as fluently. I'm
working on that too!
___________________________________________________________________________
Het maken van deze portfolio was een moeilijke opdracht voor mij. De Palestijnse cultuur
waarin ik opgroeide is meer een orale cultuur. Alles geordend neerpennen en goed
structureren was een uitdaging. Maar ik hoop dat ik erin gelukt ben.
Op de eerste plaats wil ik Thomas More en in het bijzonder de Opleiding Sociaal Werk
bedanken om mij deze kans te geven! Ook het XXX en XXX wil ik alvast heel erg bedanken
omdat zij mij ook deze kans gunnen en een weg gevonden hebben om mijn leefloon en mijn
coaching bij de XXX te verenigen.
Ik wil ook graag een aantal mensen bedanken die me bij het samenstellen van dit portfolio
hebben geholpen. Vooreerst XXX die zich als assessor helemaal gesmeten heeft in haar taak.
Voortdurend kreeg ik aanwijzingen en bijsturingen, zij is niet snel tevreden maar mede dankzij
haar ben ik nu gelukkig met het resultaat. Ook speciale dank aan XXX, een vriend op wie ik
steeds kan rekenen in alles wat ik doe. Ook bijzondere dank aan XXX en XXX (XXX) voor hun
ondersteuning bij het samenstellen van dit portfolio.
Het document is opgesteld in twee talen. De Engelstalige delen werden door mij geschreven.
De Nederlandstalige stukken zijn ofwel vertalingen van mijn Engelstalige teksten (in dat geval
vind je de tekst in de twee talen terug) ofwel zijn het stukken tekst die ik in het Nederlands
schreef met hulp van vrienden. Ik hoop dat ik op een dag in staat zal zijn om de teksten in het
Nederlands net zo vloeiend te schrijven. Daar ben ik ook mee bezig!
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Ter inleiding stel ik mezelf even voor…
(Oorspronkelijke Engelstalige tekst vindt u hieronder,
deze Nederlandstalige tekst is een vertaling)

Ik ben een Palestijnse vluchteling uit XXX, ik ben geboren in Palestina, maar woonde het
grootste deel van mijn leven in XXX. Ik arriveerde in België op 1 januari 2016, maar ik
verbleef aanvankelijk een vijftal aantal maanden in een gesloten transitcentrum. Na
erkenning van mijn statuut als ‘politiek vluchteling’ belandde ik in XXX op 15 juli 2016.
Ik heb in XXX – in verschillende scholen – 22 jaar als leerkracht gewerkt, zowel in het
secundair als in het hoger onderwijs. Ik heb een bachelor-diploma in ‘English Literature
and Psychological Education’ en een masterdiploma ‘Biochemie’. Deze diploma’s zijn niet
door NARIC-Vlaanderen erkend als geldige bachelor of master voor de Vlaamse
arbeidsmarkt. Mijn secundair diploma is wel erkend door NARIC. Ik kreeg in XXX nooit
een fysiek diploma. Als Palestijn zou je in XXX $1500 moeten betalen om je fysieke
diploma te mogen ontvangen. Op het moment van afstuderen, leek me dat papieren
document niet zo belangrijk. Dat kan eigenaardig klinken voor een Europeaan, maar in de
Arabische wereld wordt er veel via mondelinge weg geregeld.
Toen ik hoorde van de MaxiPAC-procedure dacht ik meteen aan het behalen van een
diploma Sociaal Werk. Immers, ik ben in zekere zin een sociaal-cultureel werker, al leer ik
nog elke dag bij aan kennis, vaardigheden en zelfreflectie. Ik tracht het allemaal goed uit te
leggen in deze portfolio.
Ik ben een zeer actieve persoon, dat is de aard van het beestje. Dit heeft voor een sociaal
werker in spé zowel voor- als nadelen. Maar hieruit blijkt alleszins mijn sociaal
engagement, ik voel me eigenlijk een sociaal werker in hart en nieren. Ik kan het niet
nalaten op te komen voor de meest kwetsbare mensen. Dit komt wellicht door mijn
Palestijnse roots. Als kind maakte ik mee hoe ik – in mijn eigen land – als
tweederangsburger behandeld werd, samen met mijn hele familie. Tekenen is een passie
van me en ik tekende in XXX cartoons om mijn visie en mijn mening te delen. Dit waren
kritische tekeningen, gericht tegen het ondemocratisch regime in XXX. Ik had er succes
mee bij de eenvoudige mensen, maar de machthebbers van het regime stonden me naar het
leven. Na drie moordpogingen heb ik besloten om het land te verlaten. Ik heb met mijn
familie het vliegtuig naar Frankrijk genomen en ben zo doorgereisd naar België. Eenmaal
in België, zat ik aanvankelijk in het asielcentrum van Ranst. Het duurde niet lang voordat
ik daar werd opgepakt en naar het gesloten transitcentrum te Vottem (Luik) werd gebracht
voor 85 dagen. Na 85 dagen mocht ik het transitcentrum verlaten en kreeg ik mijn
verblijfspapieren voor mezelf en mijn gezin. Mijn asielprocedure duurde ongeveer 5
maanden in het totaal, dat is vrij snel en bewijst volgens mij dat ik een rasecht ‘politiek
vluchteling’ ben. Samen met mijn familie settelde ik me in XXX.
Mijn ervaringen met het XXX zijn niet zo goed. Ik leerde al snel dat er bij wijze van
spreken twee soorten sociaal-assistenten bestaan: diegenen die het echt goed voorhebben
met hun cliënten en diegenen die zich uitvoerders voelen van het beleid. De
‘gepassioneerden’ versus de ‘kritiekloze beleidsuitvoerders’, zeg maar.
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Ik wilde mijn vakgebied als leerkracht weer oppakken in België, maar dat zou volgens het
XXX niet mogelijk zijn. Ik ben geen opgever, maar ik zette deze ambitie wel even ‘on
hold’. Omdat ik om me heen veel Arabieren zag die in slechte omstandigheden leven, vatte
ik het idee op om een organisatie te creëren. Ik heb dit met mijn maatschappelijk assistent
van het XXX besproken, maar zij kon me niet verder helpen ‘omdat dit haar taak niet was.’
Op een toevallige reis naar Duitsland, dat door het XXX werd aangeboden aan
vluchtelingen, heb ik een sociaal werker van de XXX uit XXX leren kennen. Ik heb mijn
voorstel om een organisatie te starten voor en door Arabische vluchtelingen, ook aan haar
uitgelegd. Zij was er zeer enthousiast over. Via deze sociaal werker kreeg ik de volgende
dag meteen het groene licht om mijn organisatie – XXX - op te starten. De organisatie is
amper twee maanden later van wal gestoken. In twee jaar tijd is XXX van 3 leden naar 623
leden gestegen.
Zoals eerder vermeld, ben ik een zeer actieve man. Zo organiseerde ik vroeger met mijn
studenten in XXX toneelstukjes. Vanuit die ervaring is ook Schizofrenia ontstaan.
Vluchtelingen krijgen zo een stem om hun verhaal te doen via toneel. Ik wil zo de realiteit
van een vluchteling overbrengen naar het Belgische publiek. Maar hierbij geef ik de
participerende vluchtelingen ook een forum om hun gevoelens en gedachten te uiten. Via
de sociaal werker van de XXX, heb ik ook een docent Sociaal Werk van Thomas More
Kempen leren kennen. Deze docent is actief in het kunstproject ‘De Kleine Parade’ dat
focust op mensen in een kwetsbare situatie. Schizofrenia heeft zo de mogelijkheid gekregen
om toneelvoorstellingen tijdens dit kunstproject voor te stellen aan een groter publiek.
Schizofrenia zou het afgelopen academiejaar voor de derde keer op rij deelnemen aan ‘De
Kleine Parade’, maar daar heeft het Coronavirus een stokje voor gestoken.
Naast de toneelvoorstellingen heeft XXX ook een dansteam. Hier krijgen vluchtelingen de
kans om de traditionele ‘Dabka-dans’ weer uit te voeren of aan te leren. Wat we vaak zien,
is dat vluchtelingen in België aankomen en meteen hun integratie in de Belgische cultuur
moeten aanvatten. Daarbij geldt vaak dat ze de cultuur waarmee ze opgevoed zijn aan de
kant moeten schuiven. Dankzij initiatieven, zoals het dansteam, kan men culturele aspecten
terugvinden die ooit een ontspanning of een passie waren. Dit kan een manier zijn om toch
geconnecteerd te blijven met de cultuur waar men mee is opgevoed.
Dit is ook zo voor de taal. Ik richtte in XXX een Arabische school op. Ik vind het
belangrijk dat vluchtelingen hun oorsprong niet hoeven te vergeten en de kans krijgen om
geconnecteerd te blijven met de eigen roots. Alleen zo kan men zich positief openstellen
ten aanzien van de Europese/Belgische cultuur. Wanneer de eigen cultuur volledig
onderdrukt wordt (zoals ik in Palestina heb moeten meemaken) gaan mensen zich afzetten
tegen de dominante cultuur. Enkel als men de eigen cultuur niet moet afzweren, kan men
zich op een positieve wijze richten tot de dominante cultuur van het land. De Arabische taal
staat in de top 5 van de meest gesproken talen ter wereld; ik geloof dat het beheersen van
deze taal enkel en alleen voordelen oplevert. Op dit moment zijn er ongeveer 35 studenten
die Arabisch leren en 6 docenten die deze lessen geven.
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In alles wat ik onderneem, zit ook een visie. Met het oprichten van deze Arabische school
wil ik dat mensen het Arabisch als taal verder ontwikkelen, maar het staat volledig los van
de Islam of een godsdienst. Hiermee geef ik de boodschap – ook aan de Arabische mensen
in België – dat taal, cultuur en religie niet per sé gemengd moeten worden. Het is niet één
pakket, de taal staat los van de godsdienst en kan ook loskomen van de cultuur.
Ook is er RefuFood, waarbij men Arabisch eten maakt. Het zijn ook deze mensen die de
brunch voor het hogergenoemde kunstproject hebben gemaakt. Eveneens worden
DeWorkXXX en Togather aangeboden. DeWorkXXX helpt hoogopgeleide vluchtelingen een
geschikte job te vinden (wat niet evident blijkt te zijn). En Togather bestaat uit vrouwelijke
vluchtelingen die hun ideeën geven rond waarden en normen. Ze hebben bovendien een
eigen krant hiervoor.
Ook kinderen worden verder geholpen in de organisatie. RefuChild is een initiatief om
kinderen te informeren over de gevaren van ongelimiteerde vrijheid, denk maar aan de
gevolgen van drugs of alcohol. Tegelijk tracht ik ook leuke dingen te doen met de jeugd:
geregeld gaan wij samen het vuil opruimen in het park van XXX en sluiten dan samen
feestelijk de dag af. Een paar maanden geleden maakten we samen mondmaskers in het
kader van het Corona-beleid. Daarbij werd o.m. de Belgische vlag als mondmaskertekening
gebruikt, dit om aan te tonen dat wij België goed gezind zijn. Op termijn zou ik graag een
soort Scouts of Chiro organiseren voor kinderen van vluchtelingen.
Ik zet mijn tekenen hier verder en uit mijn politieke mening nog steeds in cartoons. Ik
bracht twee verhalen uit over een stripfiguurtje Vluchtee, een personage dat de realiteit van
vluchten uit het geboorteland duidelijk weergeeft. Hiervan zijn al 5000 exemplaren
afgedrukt en in alle scholen van XXX uitgedeeld.
Op dit moment ontvang ik een leefloon voor mij en mijn gezin. Ik besef dat dit niet eeuwig
kan blijven duren en dat wil ik zeker ook niet. Bovendien laat mijn gezondheid het ook wat
afweten, momenteel zijn al 5 punten invaliditeit toegekend. Daardoor kan ik lichamelijk
niet als arbeider werken. Bovendien vind ik de Groendienst cognitief niet bevredigend voor
mij. In principe sta ik niet ver af van een invaliditeitsuitkering, maar die wil ik niet
ontvangen. Ik wil een kans om mijn maatschappelijke visie te realiseren.
Ik ben naar België gevlucht om mijn leven en dat van mijn kinderen te verbeteren en dat is
ook wel zo uitgedraaid. Ik ben sinds mijn geboorte altijd staatloos geweest. Ik heb nooit
een formele nationaliteit gehad, maar nu heb ik, zeer binnenkort, de Belgische nationaliteit.
België is voor mij mijn thuisland geworden en ik streef ernaar om een volwaardige burger
te worden. Voor mij is het burgerschap niet enkel de Belgische nationaliteit hebben, maar
het streven naar een beter België waar ik volwaardig lid van ben. Het werken in een
thuisland dat immuun en veilig is.
Het was voor mij persoonlijk niet moeilijk om me aan te passen aan het Belgisch systeem.
Dit omdat ik geloof dat mensen gecreëerd zijn om in een systeem te leven. Ik geloof ook
dat geschoolde mensen zich makkelijker aanpassen aan andere culturen, waarmee ik zeker
geen steen wil werpen naar de mindergeschoolde mensen.
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Meestal kozen ze er zelf niet voor om laaggeschoold te blijven, maar duwde een verkeerd
systeem hen in die richting. Maar ik kan het niet laten, ik heb ook kritiek op het Belgische
systeem. Verre van zoveel kritiek als op het Libanese systeem, maar te veel Belgen denken
dat hier in België alles koek en ei is. Het systeem dat België heeft noem ik een
‘camouflage-systeem’. Hiermee bedoel ik een systeem dat zich als beter profileert maar
toch onaangename zaken achter het gordijn verbergt, denk maar aan het milieu en de
wapenhandel. Ook ben ik niet tevreden over het systeem dat bijna uitsluitend opties als de
Kringwinkel of de Groendienst geeft aan vluchtelingen die tewerkgesteld worden in art. 60.
Voor mij is hier verbetering in mogelijk en daar werk ik ook aan met mijn organisatie XXX.
Hiernaast is ook de kennis van de Nederlandse taal volgens mij een aspect van het
burgerschap. Ik heb in België nooit moeilijkheden ondervonden met taal omdat bijna
iedereen hier Engels spreekt. Maar om mijn burger-zijn te versterken, wil ik de
Nederlandse taal helemaal onder de knie krijgen.
Ik wil in de toekomst werken aan een systeem dat van vluchtelingen volwaardig erkende
burgers maakt. Participerende burgers die een eigen plek hebben in de maatschappij en die
willen werken aan een beter België. Bovendien wil ik een diploma Sociaal Werk via de
nieuwe MaxiPAC-procedure behalen. Naast het studeren van Sociaal Werk aan Thomas
More Kempen, wil ik ook dat mijn organisatie een volwaardige dienst wordt in de
toekomst. Zo kunnen meer vluchtelingen participeren en zijn de kansen op integratie hoger.
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By way of introduction, I'd like to introduce myself...
I am a Palestinian refugee from XXX, I was born in Palestina but lived most of my life in XXX. I
arrived in Belgium on January 1st, 2016, but I initially spent five months in a closed transit
centre. After recognition of my status as a 'political refugee', I ended up in XXX on July 15th,
2016.
I have worked in XXX in different schools – 22 years as a teacher in both secondary and higher
education. I have a bachelor's degree in English Literature and Psychological Education and a
master's degree in Biochemistry. These diplomas are not recognized by NARIC‐Vlaanderen as
bachelor or master degrees for the Flemish labor market. However, my secondary diploma is
recognized by NARIC. I never got a physical diploma in XXX. As a Palestinian, you'd have to pay
$ 1500 in XXX to get your physical degree. At the time of graduation, I didn't think that
paperwork was so important. That may sound peculiar to a European, but in the Arab world, a
lot of things are arranged verbally.
When I heard about the MaxiPAC procedure, I immediately thought of obtaining a degree in
Social Work. After all, I am in a sense a socio‐cultural worker, although I still gather more
knowledge, skills and self‐reflection every day. I try to explain all this as well as possible in this
portfolio.
I'm a very active person, that's the nature of the beast. This has both advantages and
disadvantages for a social worker. But this shows my social commitment, I actually feel like a
social worker in heart and soul. I can't refrain from standing up for the most vulnerable
people, this is probably because of my Palestinian roots. As a child I experienced how – in my
own country – I was treated as a second‐class citizen, together with my whole family. Drawing
is a passion of mine and I drew cartoons in XXX to share my vision and my opinion. These were
critical drawings directed against the undemocratic regime in XXX. I was successful with the
simple people, but the rulers of the regime were harassing me. After three assassination
attempts, I decided to leave the country. I took the plane with my family to France and
travelled further on to Belgium. Once in Belgium, I was initially stationed in the asylum center
of Ranst. It didn't take long before I was arrested there and taken to the closed center in
Vottem (Liège) for 85 days. After 85 days, I was allowed to leave the transit center and got my
residence papers for myself and my family. My asylum procedure took about 5 months in
total, which is quite fast and proves to me that I am a pure bred 'political refugee'. Together
with my family I settled down in XXX.
My experiences with the XXX are not so good. I soon learned that there are, so to speak, two
types of social assistants: those who are really in good shape with their clients and those who
feel they have to implement a policy. The 'passionate' versus the 'uncritical policy
implementers', so to speak. I wanted to take up my profession as a teacher again in Belgium,
but I soon realized that would not be possible. I'm not a quitter, but I put this ambition on
hold for a while. Because I saw a lot of Arabs living in poor conditions around me, I took the
idea to start an organization. I discussed this with my social assistant of the XXX, but she could
not help me any further because this was not her task. On a chance trip to Germany, which
was offered to refugees by the CPAS, I met a social worker from the Equal Opportunities
Service in XXX.
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I also explained to her my proposal to start an organization for and by Arab refugees. She was
very enthusiastic about it. Through this social worker I immediately got the green light the
next day to start my organization: XXX. The organization started only two months later. In two
years, XXX has risen from 3 members to 623 members.
As mentioned earlier, I'm a very active man. I used to organize plays with my students in XXX.
From that experience XXX came into being. Refugees get a voice to tell their story through
drama. In this way I want to convey the reality of a refugee to the Belgian audience. But I also
give the participating refugees a forum to express their feelings and thoughts. Through the
social worker of the Equal Opportunities Service, I also got to know a teacher in Social Work
from Thomas More Kempen. This teacher is active in the art project 'De Kleine Parade' which
focuses on people in a vulnerable situation. In this way Schizofrenia has been given the
opportunity to present their theatrical performance to a larger audience during this art
project. Schizofrenia was to participate in 'De Kleine Parade' for the third time in a row last
academic year, but the Coronavirus put a stop to this.
In addition to the stage performances, XXX also has a dancing team. Here refugees get the
chance to perform or learn the traditional 'Dabka' dance again. What we often see is that
refugees arrive in Belgium and immediately have to start their integration in the Belgian
culture. They often have to put aside the culture with which they were brought up. Thanks to
initiatives, such as the dancing team, one can find cultural aspects that were once a relaxation
or a passion. This can be a way to stay connected to the culture they were brought up with.
This is also true for the language. I founded an Arabic school in XXX. I think it's important that
refugees don't forget their origins and get the chance to stay connected with their own roots.
This is the only way to open up positively to the European/Belgian culture. When one's own
culture is completely suppressed (as I experienced in Palestina) people start to turn against
the dominant culture. Only when you don’t have to renounce your own culture, you can
address the dominant culture of the country in a positive way. The Arabic language is in the
top 5 most widely spoken languages in the world; I believe that mastering this language has
nothing but advantages. At the moment there are about 35 students learning Arabic and 6
teachers teaching these classes. There is also a vision in everything I do. By establishing this
Arabic school, I want people to develop Arabic as a language, but it is completely separate
from Islam or any religion. With this I give the message to the Arabic people in Belgium that
language, culture and religion should not necessarily be mixed. It's not one package, the
language is separate from the religion and can also be separate from the culture.
There is also DeFoodXXX, where people make Arabic food. It is also these people who made
the brunch for the aforementioned art project. DeWorkXXX and Togather are also very active.
DeWorkXXX helps highly educated refugees to find a suitable job (which turns out to be
extremely difficult). And Togather are female refugees who give their ideas around values and
norms. They also have their own newspaper for this purpose.
Children are also helped further in the organization. RefuChild is an initiative to inform
children about the dangers of unlimited freedom, think of the consequences of drugs or
alcohol. At the same time, I also try to do fun things with the youngsters: regularly we clean
up the dirt in the park of XXX and then end the day festively together. A few months ago we
made mouth masks together as part of the Corona policy.
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Among other things, the Belgian flag was used as a mouth mask drawing, to show that we are
in good spirits with Belgium. In time, I would like to organize a kind of Scouts of Chiro for
children of refugees.
I continue my drawing here and still express my political opinions in cartoons. I published two
stories about Vluchtie, a character that clearly depicts the reality when you have to flee from
your country of birth. Five thousand of these copies have already been printed and distributed
in all schools in XXX.
I am currently receiving a living wage for me and my family. I realize that this is not eternal
and I certainly don't want it to remain like that. Moreover, my health is failing a bit, at the
moment 5 points of disability have already been awarded. As a result, I can't physically work
as a worker and I find working for the local Greenservice cognitively unsatisfactory for me. In
principle, I am not far from an invalidity allowance, but I don't want to receive it. I want an
opportunity to realize my social vision.
I fled to Belgium to improve my life and that of my children. I have always been stateless since
my birth. I have never had a formal nationality, but I will soon obtain the Belgian nationality.
For me, Belgium has become my homeland and I am striving to become a full citizen. For me,
citizenship is not just about having the Belgian nationality, it is about striving for a better
Belgium of which I am a full member. I would love to work in a homeland that is immune and
safe.
It was not difficult for me personally to adapt to the Belgian system. This is because I believe
that people are created to live in a system. I also believe that educated people adapt more
easily to other cultures, with which I certainly don't want to throw a stone to the less
educated people. Usually they didn't choose to stay low educated themselves, but a wrong
system pushed them in that direction. But I can't help it, I also criticize the Belgian system. Far
from as much criticism as the Lebanese system, but too many Belgians think that here in
Belgium, everything is fine. I call the system that Belgium has a 'camouflage system'. By this I
mean a system that presents itself as better, but hides unpleasant things behind the curtain.
Just think of the environment and the arms trade. I'm also not satisfied with the system that
almost exclusively gives options such as the circular shop or the green service to refugees with
regard to art. 60. For me there is room for improvement and I am also working on that with
my organization XXX. In addition, knowledge of the Dutch language is also an aspect of
citizenship in my opinion. I have never had any problems with language in Belgium because
almost everyone here speaks English. But in order to strengthen my citizenship, I want to fully
master the Dutch language.
In the future, I want to work on a system that upgrades refugees to fully recognized citizens.
Participating citizens who have their own place in society and who want to work towards a
better Belgium. In addition, I want to obtain a degree in Social Work via the new MaxiPAC
procedure. In addition to studying Social Work at Thomas More Kempen, I also want my
organization to become a fully‐fledged service in the future. In this way, more refugees can
participate and the chances of integration are higher.
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Advies vanuit XXX:
(uit: verslag van 15/08/2020, opgemaakt door XXX,
diversiteitswerker XXX)
XXX is een hoogopgeleide man met zeer veel ervaring. Hij wil doorstormen naar normale
tewerkstelling in bv.:
‐ Educatie of vorming
‐ Hulpverlening of dienstverlening
‐ Opbouwwerk of activeringswerk
‐ Beleidswerk
XXX heeft een sterk profiel waar we op kunnen inzetten door vorming of studiemogelijkheden
zodat hij niet alleen in vrijwilligerswerk maar ook in het reguliere arbeidscircuit een bijdrage
kan leveren aan onze maatschappij. De opleiding bij Thomas More via de EVC-procedure
Maxipac is dan ook de meest gepaste richting voor XXX. XXX is een sociaal werker in heel
zijn zijn. Door hem de kans te geven hier ook professioneel mee aan de slag te gaan, geeft
men niet alleen hemzelf en zijn gezin kansen, maar ook de ganse groep vluchtelingen achter
hem.
XXX is een gevoelsmens die onrecht tegen gaat met een ontzettende inzet. Hij is een leider
die mensen kan inspireren en het beste uit hen kan halen. Hij is een opbouwwerker die
creatief zoekt naar manieren om een betere samenleving te maken. Iemand als XXX moet dan
ook in zijn kracht kunnen gezet worden, met ondersteuning van een professionele omgeving,
om zo onze sociale opdracht te versterken.
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Competenties

Aan de hand van de competenties en leerlijnen zoals uitgetekend
door de opleiding Sociaal Werk van Thomas More Kempen, zal
ik trachten aan te tonen dat ik reeds over heel wat competenties
beschik om een volwaardige sociaal werker te worden.

By means of the competences and learning lines as outlined by
Thomas More Kempen's Social Work course, I will try to show
that I already have a lot of competences to make me a fullyfledged social worker.
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Het hart en de passie
The heart and the
passion
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Mijn passie…
‐ Gretig om vluchtelingen te helpen
… maar bij uitbreiding helpen aan al diegenen die zich ‘thuisloos’ voelen in de
samenleving: daklozen; verslaafden; jongeren die zich niet goed in hun vel voelen;
eenzame ouderen; gekwetste mensen.
Vanaf mijn kindertijd in de Palestijnse kampen in XXX, heb ik steeds getracht mensen
te helpen op twee sporen: ten eerste verzekeren dat mensen geloven in zichzelf en
hun identiteit; ten tweede door structurele logistieke steun te voorzien om in de
basisbehoeften te kunnen voorzien.
‐ Op zoek naar vrijheid
… niet alleen voor mezelf en mijn familie, maar vrijheid voor zoveel onderdrukten in
de wereld en in onze samenleving: onderdrukte of mishandelde vrouwen; uitgebuite
kinderen; alleenstaande moeders; …
‐ Werken vanuit de basis
… ik ben een vechter voor meer rechtvaardigheid en gelijkheid. Maar alleen sta je
nergens. Het is erg belangrijk om een draagvlak te creëren, zowel bij de brede
bevolking en de kwetsbaren als bij machthebbers. Verder in mijn portfolio zal je lezen
dat ik me daarop toeleg.
‐ Vechten voor mijn ideeën à la 'Jeanne d’Arc'
… Jeanne d’Arc was van eenvoudige afkomst, net als ik. Zij was een vrouw, in die tijd
stond dat gelijk aan ‘minderwaardig aan de man’; net als ik het nu met
‘minderwaardig burgerschap’ moet doen. Maar zij heeft iets gerealiseerd in haar
leven, ook al moest ze het met haar leven bekopen. Dit werkt inspirerend voor mij.
‐ Passie voor tekenen en poëzie
… Dit is natuurlijk niet iets dat je zeker nodig hebt als sociaal werker, maar het is ook
een passie van mij. Zoals je kan lezen en zien in mijn portfolio, gebruik ik mijn
tekentalent graag in functie van de strijd naar meer rechtvaardigheid en gelijkheid in
de samenleving.
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Background of my passion for equality and justice for all people, with a special focus on the
most vulnerable ones
I am a Palestinian refugee, born in XXX in the year 1976. This was the first year of the civil
war in XXX that lasted for 24 years. Imagine that my ears and all my senses were a quarter of
a century familiar to the sounds of bombs and smell of gun powder. My father did his best
for all his children to get the needed education to be able to survive the difficulties of our
refugee status. He melted like an old candle to light our path. Every day I grew up, I saw in
the eyes of my parents the pain of being a refugee, and the nostalgia of a home land. My
father invested his earnings in education and education, so I studied my primary and basic
education in Tripoli Evangelical School (TES) which is a Christian Evangelical school related to
the American University in Beirut (AUB). I finished my secondary education with a heart
filled by passion to a homeland and a lot of social characteristics that were planted in my
character by my teachers. My political maturity and intentions at the age 17 flourished to
participate in the Communist Lebanese party which was very active in those days in Tripol
where I was facing radicalism and imperialism that are two faces of the same coin. I used my
hobby in cartoon drawing to enforce the ideas of the party. Later I studied biochemistry in
the Lebanese University in Beirut, but based on my political background and the amount of
my social activities against other political parties, I was deprived from getting my diploma
after I had finished all the needed tasks. Then I left Beirut and went back to Tripoli where I
studied English Literature and Educational Methodology.
Within all these moments, I never lost my only dream which is the dream of my parents, and
that is having a country/flag/citizenship. I started my career as a teacher by the age of 22.
During my years of teaching, I gained a lot of experience and enhanced a lot of my goals and
strengthened my character. I drew political cartoons in two magazines and I wrote a small
critical article on a weekly basis in one of them. I was not restricted by any limits from my
superiors. This, I think, is a point that I cannot control. I never grew up, I am always with the
dreams of a child, because I did not want to lose any moment of nostalgia that gave me the
needed warmth in this extremely cold world. I will never forget the smell of grease on the
hands of my father who was a technician. I will never forget the smell of the baked bread in
the morning that my mother used to bake. I will remember every moment because this is a
part of my lost home Palestine. I am very sociable, my sense of solidarity is at max level. The
ideology of socialism is rooted in me. I think I am becoming wiser every day, and freeer as I
am sailing towards my destiny. I used my skills in drawing to be able to influence the society
and especially the students that I taught. I managed to help my students sculpture their way,
to follow the innate rebel in their souls, to be revolutionists against ignorance and tyranny,
war and terror. I tried to make them conscious of those who are the enemies of humanity
and who are the exploiting forces.
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Enkele cartoons die mijn passie weergeven…
Het is moeilijk om mijn passie te ‘bewijzen’, maar hieronder geef ik wat cartoons mee die ik
in de loop der jaren tekende. Hopelijk kan u hieruit afleiden dat ik een strijder ben voor meer
gelijkheid en rechtvaardigheid en dat ik een maatschappijkritische instelling heb.

Maatschappijkritische cartoons gemaakt in XXX
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Maatschappijkritische cartoons gemaakt in België

28

29

30

Contact leggen
en oriënteren
Make contact and
orientate
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Ik ben nu amper 4 jaar in XXX (België) en ik stond reeds verscheidene malen in de kranten
met mijn acties; ik was ambassadeur voor UNHCR (UNESCO/Unicef); ik richtte de
organisaties XXX op; ik trok langs verscheidene secundaire scholen van XXX om er een
gastcollege te geven over vluchtelingen en integratie; ik gaf samen met een paar andere
mensen een gastcollege voor de studenten Sociaal Werk (FAAR 2de fase), …. Dit kan je maar
realiseren als je snel de juiste contacten kan leggen.
Ik hecht veel belang aan authentiek omgaan met mensen. Authentieke contacten zijn de
eerste stap om je doelen te bereiken. Als je respectvol omgaat met mensen, krijg je respect
terug. Dit is de enige goede basis om je doelen als sociaal werker te bereiken.
Ik vond al snel mensen – sociaal werkers, politici, vrijwilligers – die wilden luisteren naar mijn
verhaal en die mijn wens om een maatschappelijke verandering teweeg te brengen
ondersteunden. Ik zoek en geef in deze contacten graag:
1.
Vriendschap
2.
Vertrouwen
3.
Coaching
4.
Solidariteit
Ik kreeg veel hulp van prachtige personen uit België die mijn leven en dat van mijn familie
hebben beïnvloed. Ze speelden een vitale rol in de ondersteuning van XXX en duwden me
omhoog toen ik moeilijke momenten had. Het zijn op korte termijn ook heuse
vriendschappen geworden, want authenticiteit en respect werken enkel als het van twee
kanten komt. Het feit dat ik op een paar jaar tijd kan bogen op dergelijke vriendschappen,
drukt uit dat ik vlot en authentiek contact leg. Het gaat uiteraard niet om enkel
vriendschappen, maar ook om professionele activiteiten.
Ik splits het onderdeel ‘contact leggen en oriënteren’ op in twee delen.
In een eerste beweging toon ik u een aantal professionele contacten die ik legde en tracht te
onderhouden. Ik sluit dit deel af met een paar persoonlijke vriendschappen in XXX. Dit doe ik
om aan te tonen dat ik makkelijk de eigen etnische cultuur kan overstijgen. Ik leg contacten
met alle mensen uit alle lagen van de bevolking en dit ongeacht religie, status, huidskleur,
culturele gewoonten, …
Ten tweede deel ik enkele krantenartikels en posters die aantonen dat ik op maatschappelijk
vlak de communicatie met het Belgische publiek aanging.
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Professionele contacten
In het verslag van de XXX van 14/04/2020 – verslag opgemaakt door XXX, deskundige
samenleving XXX – staat het volgende (letterlijk overgenomen citaat):
“Een sleutelfiguur is een sociaal betrokken individu met toegang tot brede en verschillende
informele en formele netwerken. Hij is in staat verbindingen te leggen tussen deze
netwerken en kan daardoor een sleutelpositie in een gemeente, wijk of buurt innemen.
Sleutelfiguren zijn in staat groepen te bereiken, die voor gemeenten en reguliere instellingen
soms moeilijk bereikbaar zijn. Het netwerk van een sleutelfiguur geeft hem of haar de
mogelijkheid om snel op de hoogte te raken van wat er speelt. Daarnaast kan een
sleutelfiguur mensen eenvoudig met elkaar in contact brengen en ervoor zorgen dat er zo
nodig snel actie wordt ondernomen. Een sleutelfiguur maakt vaak zelf onderdeel uit van een
gemeenschap – al is dat geen voorwaarde. Hierdoor geniet hij een bepaald aanzien en
vertrouwen. De mate waarin een sleutelfiguur over deze verschillende kenmerken beschikt
verschilt vanzelfsprekend per persoon.
XXX is uit eigen initiatief een informele sleutel‐ of verbindingsfiguur met sterke inzet voor
individuen. Door zijn breed netwerk, zijn kennis van Nederlands en Engels en Arabisch en
door zijn capaciteiten, wordt hij veelvuldig door vluchtelingen gevraagd om te helpen: ad
hoc vertalingen bij advocaat, dokter, diensten, scholen, enz.; verduidelijken van diensten en
netwerken, processen die voor nieuwkomers niet onmiddellijk duidelijk zijn; problemen van
aanpassing of familiale vragen; ondersteuning bij hospitalisatie of overlijden van een
familielid, enzoverder.
Ook diensten in XXX en buiten XXX vragen XXX om te helpen toeleiden of verbinden naar bv.
de broodverdeling van DGK of de buddywerking; naar het Huis van het Nederlands en CVO
voor NT2 lessen; naar participatiemomenten van de stad XXX; enz.
Ook nu in tijden van CORONA wordt sterk gebruik gemaakt van zijn netwerk en positie als
sleutelfiguur om mensen te actief informeren over de maatregelen en om te helpen waar
nodig of om een burg te zijn naar de juiste diensten.
Bij een recente reeks conflicten tussen jongeren werd onder meer via de diensten van
onderwijs en politie beroep gedaan op een sleutelfiguur als XXX om ouders en jongeren van
verschillende gemeenschappen samen te zetten en tot bemiddeling te komen.
In het nieuwe MJP werd het project sleutelfiguren opgenomen als actie. We willen als dienst
de inzet van sleutelfiguren formaliseren en zo optimaliseren in een preventieve opdracht.”
(einde citaat)
Op de volgende bladzijden geef ik een aantal van mijn professionele contacten door die ik
via foto’s illustreer.
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Als ambassadeur van UNHCR (UNESCO – Unicef) hing een poster met een foto van mij een
maand in trams, metro’s, bussen in Brussel (Brussel, april 2018)

Artikel geschreven door UNCHR (Brussel, april 2018)

XXX with XXX, associate external relations officer UNCHR for Belgium and Luxemburg
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XXX gaat spreken over vluchtelingen in het secundair onderwijs in XXX, Retie, Mol & in
Thomas More voor de opleiding Sociaal Werk (FAAR 2e fase)
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Verdediging van het concept ‘grijs werk’ in het Vlaams Parlement

Uitnodiging door XXX (CD&V, schepen Sociale Zaken en voorzitter XXX) (Brussel, 15 maart
2018)
XXX gaat ‘grijs werk’ verdedigen in het Vlaams Parlement, maar dat werd niet aanvaard. Mijn
concept van ‘grijs werk’ is: mensen kunnen bijklussen en wat bijverdienen bovenop hun
leefloon (zie case 2 onder de titel ‘Vermaatschappelijken’)
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XXX ontvangt de OXFAM‐voorzitter XXX bij hem thuis en is actief op de Derdewerelddagen
van OXFAM‐Kasterlee in 2019

XXX op bezoek bij XXX thuis

Derdewerelddagen van OXFAM te Kasterlee
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XXX samen met vrijwilliger Eric op wereldfeest te Kasterlee

XXX verkoopt artisanaat ten voordele van vluchtelingen op het Wereldfeest in Kasterlee
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Met de politie in XXX om elkaar beter te leren kennen (15 mei 2019)

XXX en zijn team koken voor de politie te XXX met de boodschap: de politie hoeft geen schrik
te hebben van vluchtelingen én immigranten dienen de politie te vertrouwen…

Samen koken om elkaar beter te leren kennen

En dan samen lunchen

Politiekorps XXX en XXX met zijn team
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XXX

XXX bedacht samen met mij het idee van XXX als toneelgezelschap van vluchtelingen en dit
vanaf onze eerste ontmoeting in Duitsland. Ze is er altijd in geslaagd om een leuke
combinatie te maken tussen haar rol als sociaalassistent en als Europees‐Belgische burger
die gelooft in solidariteit, diversiteit en mensenrechten. In het ontwikkelen van een
organisatie als XXX in XXX ben ik maar kunnen slagen dankzij haar ondersteuning. Je kunt
haar overal vinden, op kritieke momenten, op de momenten van glorie, en die van
mislukking. Alle leden van XXX zijn haar zeer dankbaar. We hopen dat alle nieuwe
sociaalassistenten haar stappen in de strijd voor de integratie van vluchtelingen volgen.
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Persoonlijke vriendschappen met mensen in XXX

XXX
Jan is voor mij als een oudere broer, die de erfenis van een vader bezit. Hij adviseert, coacht,
ondersteunt, offert en begeleidt. Hij hielp mijn kinderen om de problemen binnen het
onderwijssysteem te overwinnen. Hij plantte veel bloemen op mijn kronkelende pad. Zijn
geweldige vrouw speelde ook een prachtige rol in ons leven en in het uittekenen van een
deel van ons traject in België.
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XXX
Marc steunt mij in alles wat ik onderneem. Hij en zijn vrouw komen iedere keer naar onze
activiteiten en brengt vreugde, geluk en liefde. Elke dag dat hij kwam, leer ik meer over
vrijwilligerswerk en dat dit een zeer fundamenteel onderdeel is binnen de Belgische
samenleving, identiteit en waarden.
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XXX in de kranten met zijn boodschap…
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Stimuleren tot
zelfontwikkeling
Encourage selfdevelopment
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XXX
Ik richtte de organisatie XXX op om belanghebbenden te steunen en te stimuleren bij het

aanpakken van hun noden en het ontwikkelen van hun talenten.
XXX XXX is een vereniging die in 2017 opgericht werd door XXX onder de vleugels van ’t
Origineel XXX. De vereniging werd in 2019 een vzw.
XXX heeft tot doel om vluchtelingen te helpen integreren. De VZW wil een brug vormen
tussen vluchtelingen en hun nieuwe Belgische samenleving. Om dat te doen wil de vzw
vluchtelingen activeren en samen op zoek gaan naar waar precies de eigen talenten kunnen
ingezet worden. Tegelijk wil de vzw inzetten op positieve beeldvorming rond vluchtelingen
en diversiteit. XXX kende een snelle groei door de gedrevenheid van voorzitter XXX, en de
financiële steun van de Koning Boudewijnstichting in 2017‐2018.

Lees hieronder wat een artikel in De Standaard (15 januari 2019) daarover schrijft:
VERENIGING XXX PLEIT VOOR GEBRUIK TALENTEN OM SNELLER TE INTEGREREN

Vluchtelingen vertalen hun ervaring uit eigen
bewogen leven in toneeltje
XXX is een stad met kleurrijke inwoners. Negen vluchtelingen vertellen met hun
zelfgeschreven toneelstuk over hun ervaringen rond hun vlucht en aankomst in
de stad.
VAN ONZE MEDEWERKER HANS OTTEN
DE STANDAARD, 15 JANUARI 2019

Een Turks meisje probeert om onder het oorlogsgeweld in haar
geboortestreek uit te komen en slaagt erin om samen met haar moeder in
een bootje naar Griekenland te vluchten. Daar zien ze zich geconfronteerd
met een andere mentaliteit, cultuur en samenleving. Het is het begin van
een moeizaam integratieproces.
Dat is de korte schets van het toneelstuk In Their Eyes, dat vrijdag 17
januari om 19.30 uur in première gaat in cultuurcafé De Werft in XXX. Het
zijn negen vluchtelingen die alle rollen op het toneel en achter de schermen
voor hun rekening nemen, waarmee ze hun persoonlijke ervaringen naar
het podium vertalen. Achter het project zit de XXX vzw XXX, een
vereniging van en voor vluchtelingen die pas een jaar geleden met steun van
de stedelijke XXX werd opgericht, maar intussen een flink cultureel
palmares kan voorleggen.
‘Vluchtelingen zijn allen mensen met vaardigheden, talenten en
capaciteiten. Het zijn ook mensen met veel lege tijd, wanneer ze thuis zitten
en Nederlands leren. Door vanaf de eerste dag dat ze in XXX zijn hun
talenten aan te spreken, gaat hun integratie ook beter’, zegt voorzitter XXX
van XXX.
XXX
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Dankbaarheid
‘Door de talenten van vluchtelingen aan te spreken lukt hun integratie vlotter’
XXX, Voorzitter XXX

Volgens hem kan integratie alleen lukken als de wil van beide zijden komt.
‘We respecteren de maatschappij waarin we terechtkomen, terwijl we
vragen dat de samenleving ons ook respecteert. XXX wil een homogene
groep van acteurs maken, met één hart dat hoopt op een perfecte integratie
in België. Met het toneelstuk zetten we het belang van diensten als XXX en
VDAB in de kijker, maar drukken we ook onze dankbaarheid uit aan de
kansen die ons hier geboden worden en aan het Belgische volk voor de open
armen waarmee het ons ontvangt.’
XXX kan vanaf de start een jaar geleden rekenen op de steun van de
Koning Boudewijn Stichting. Toen startte de werking ook met een
toneelstuk, dat de groep zelfs tot op een festival aan de Kust en in de
Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel bracht. Later volgden nog een
ramadanfeest, een samenwerking met Oxfam en zelfs een zelfgemaakt
kinderboek dat in enkele XXX scholen werd uitgedeeld. ‘Ook dit toneelstuk
spelen we na de première nog enkele keren in XXX, en nadien nog in
Brussel’, zegt Badawi.
De première op 17 januari gaat gepaard met een uitleg door de XXX over
het buddyproject voor vluchtelingen.
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XXX and I took the responsibility to encourage people to believe that they can achieve every
dream they have, but first they should be able to dream. Self‐development can be of mutual
effect for both sides, thus the influencer and the influenced persons can learn from each
other. I should plant in any person the seeds of challenge: where can they all the time do
their max, and of course it comes through love, respect, and responsibility.
A lot of cases I was able to help in solving those problems, and it gave the others the needed
push to achieve the impossible.
All the services that I sincerely offer from XXX are precisely aimed at stimulating self‐
development. This is the objective and the DNA of this organisation. I name the sub‐
organisations I founded and illustrate them with some photos. It always comes down to
supporting and stimulating stakeholders in addressing needs and developing talents.
XXX participated in a lot of social activities about diversity, acceptance and racism.
Through my work in XXX vzw I created a connection point between refugees and Belgian
hosts. I used to listen to both sides, and of course I respected the values of every side. I did
not interfere in their values, beliefs, and thoughts. I only tried to help to narrow the
distances between the two sides. Thousands of stories exist, some of them are true, some
are not. I should react neutrally and be able to give recognition to each specific detail where
I can find solutions, and hopes for better social life. According to Plato, all people are able to
play an important role in a society, and all societies have the same features, but with
different values that should be respected, and from them any solution should exist for social
problems. You will see copies of my Facebook page where I talk about what I did, regarding
the respect of client values in the social activities I realised within two years.
I put a strong emphasis on the necessity to listen to adolescents, and that fathers should
respect the reality that their children are no longer children. We have to listen to them,
respect their values, and never oblige them to follow our visions, although you remain free
to give your advice.
I constructed a sector for educated persons, to form a union where we can try to affect the
decisions about the fact that all refugees are directed regardless of their values to work in
the Green Service, or in the shop for second hand clothes, or in a factory. We need to
change this narrow approach.
Every time in the city I am targeted from a lot of families and teenagers asking for help and
guidance. I immediately follow a certain methodology to be able to understand all the
circumstances that overwhelmed the situation. Then I try to discover the needed
connections that can help in finding a solution for the problem. The connections that I use to
help them in my trajectory are: XXX, CAW, VUB, XXX, Family care, Youth Care.
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The XXX organisation has grown very rapidly and today has a number of different activities,
depending on the various target groups that each asked for their own project. I will explain
the sub‐activities below:
‐ Schizophrenia (theatre)
‐ Refuchild (youth work)
‐ Dabka (dance group)
‐ Togather (women's operation)
‐ Affak (Arabic lessons)
‐ Vluchtee (refugee child as a cartoon character)
___________________________________________________________________________
De organisatie XXX is zeer snel gegroeid en kent vandaag een aantal verschillende
werkingen, afhankelijk van de diverse doelgroepen die elk om een eigen project vroegen. Ik
licht de deelwerkingen hieronder toe:
‐ Schizofrenia (theater)
‐ Refuchild (jongerenwerking)
‐ Dabka (dansgroep)
‐ Togather (vrouwenwerking)
‐ Affak (Arabische lessen)
‐ Vluchtee (vluchtelingenkind als stripfiguur)
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Schizophrenia
Schizophrenia is theatre about refugees, by refugees. The theatre focuses on the talents of
people and at the same time wants to improve the image of refugees. Schizophrenia was
directed as part of 'the Little Parade' by XXX of Thomas More. Because we love working with
Daniel so much, we asked him to become our permanent director.
This theater team started from the friendship of 3 persons, and now it is a well known team
that got funding from the European Commissiom, and within 2 years it performed in XXX,
Brussels and Antwerp. We created a formula of harmony and self‐confidence in the team in
a way that it is now standing alone.
___________________________________________________________________________

Schizophrenia is theater van vluchtelingen, door vluchtelingen. Het theater zit in op talenten
van mensen en wil tegelijk met het stuk dat ze brengen de beeldvorming rond vluchtelingen
verbeteren. Schizophrenia werd in het kader van ‘de Kleine Parade’ geregisseerd door XXX
van Thomas More. Omdat we zo graag met Daniël werken hebben we hem gevraagd om
onze vaste regisseur te worden.
Dit theaterteam is ontstaan uit de vriendschap van 3 personen, en nu is het een bekend
team dat het fonds van de Europese Commissie heeft gekregen, en binnen 2 jaar trad het op
in XXX, Brussel, Antwerpen. We creëerden een formule van harmonie en zelfvertrouwen in
het team op een manier dat het nu op zichzelf staat.
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Refuchild
Refuchild is a youth movement for refugees. Started under the impulse of XXX and 'child‐
friendly municipality of XXX'. We have fun together, we clean up the streets and the park in
XXX and so much more.
For example: Refugee children spread a message of love in XXX on the World Day of
Refugees (20 June 2019). This is to express all the love, gratitude and respect we have for
Belgian society. Nobody chooses to be a refugee, nobody chooses to be out of their
homeland and history, but brutal things happen in life. On the other side of the story, the
Belgian citizen is completely overwhelmed by the government, which blames the refugees
for everything and everything on the economic level. Here, this letter can break some ice
and we reduce the distance between the refugees and Belgian society. This is a step to
merge them, and this is the ultimate goal.
___________________________________________________________________________
Refuchild is een jongerenwerking voor vluchtelingen. Gestart onder impuls van XXX en
‘kindvriendelijke gemeente XXX’. We maken samen plezier, we ruimen samen de straten op
en het park in XXX en nog zoveel meer.
Bijvoorbeeld: Vluchtelingenkinderen verspreidden in XXX een liefdesboodschap (‘The
message of love’) op de Werelddag van de Vluchtelingen (20 juni 2019). Dit om alle liefde,
dankbaarheid en respect die we hebben voor de Belgische samenleving tot uitdrukking te
brengen. Niemand kiest ervoor om vluchteling te zijn, niemand kiest ervoor om uit zijn
thuisland en geschiedenis te zijn, maar er gebeuren brutale dingen in het leven. Aan de
andere kant van het verhaal wordt de Belgische burger volledig overrompeld door de
overheid die op economisch vlak de vluchtelingen de schuld geeft van alles en nog wat. Hier
kan deze brief wat ijs breken en we verkleinen de afstand tussen de vluchtelingen en de
Belgische samenleving. Dit is een stap om ze samen te smelten, en dit is het ultieme doel.
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Dabka
Dabka is a Palestinian dance group in XXX that rehearses weekly (and more). ‘Dabka' is a
Palestinian word that refers to a folk dance from the Middle East and is traditionally danced
at weddings and parties. Not only are their performances a feast for the eyes, they gain in
self-confidence and self-respect at every dance step. XXX vzw is proud of these young
refugees who reflect their love for Belgian society by sharing their nostalgic dance with it.
Ofcourse non-Palestinians are also welcome. You can find more information about the dance
group under the title 'Understand society': case 1.
Objectives:
- To recognize and appreciate the culture of the Palestinian youth in XXX
- In order to gain recognition and appreciation for Belgian society.
- Encouraging young people to take physical exercise so that they can indulge their
frustrations in a healthy way
__________________________________________________________________________
Dabka is een Palestijnse dansgroep in XXX die wekelijks (of meer) repeteert. ‘Dabka’ is een
Palestijns woord dat verwijst naar een volksdans uit het Midden-Oosten en deze wordt
traditioneel gedanst op bruiloften en feesten. Niet alleen zijn hun optredens een lust voor het oog,
zij winnen bij elke danspas aan zelfvertrouwen en zelfrespect. XXX vzw is trots op deze jonge
vluchtelingen die hun liefde voor de Belgische samenleving weerspiegelen door hun nostalgische
dans met deze samenleving te delen. Uiteraard zijn niet-Palestijnen ook welkom.
U vindt meer informatie over de dansgroep onder de titel ‘Vermaatschappelijken’: case 1.
Doelstellingen:
‐ De cultuur van de Palestijnse jongeren in XXX erkennen en waarderen
‐ Om van daaruit erkenning en waardering op te brengen voor de Belgische samenleving
‐ Jongeren tot fysieke beweging aanzetten zodat ze hun frustraties op een gezonde manier
kunnen uitleven
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Togather
Togather is an organisation for refugee women who fight for equal rights.
I have increased the role of refugee women by activating them to take responsibilities.
Many refugee women are low educated and with Togather we want to encourage them to
invest in their talents and to earn an income from their work. Often this is done by making
food that they are good at from their past. It gives them self-confidence that they enjoy
success with their typical cakes and food at Belgian parties or special occasions. This makes
them more open to learn, to evolve and to perform.
As a non-profit organization, the group is allowed to make small profits, which are then fully
spent on the non-profit organization. For example, snacks or handicrafts are made by
refugees who are sold at a market such as Zuidergekte or the Christmas market. The income
is then used to buy other basic products. In this way XXX gives opportunities to talents and
voluntary commitment.
__________________________________________________________________________
Togather is een werking voor gevluchte vrouwen die strijden voor gelijke rechten.
Ik heb de rol van de vluchtelingenvrouwen vergroot door hen te activeren om
verantwoordelijkheden te nemen.
Veel vluchtelingenvrouwen zijn laag opgeleid en met Togather willen we ze aanmoedigen om
te investeren in hun talenten en om een inkomen te verdienen met hun werk. Vaak gebeurt
dit door het maken van voedsel waar ze vanuit hun verleden goed in zijn. Het geeft hen
zelfvertrouwen dat ze met hun typisch gebak en voedsel succes genieten op Belgische
feesten of bijzondere gelegenheden. Daardoor staan ze meer open om bij te leren, te
evolueren en te presteren.
Als vzw mag de groep kleine winsten maken die dan ten volle besteed worden aan de vzw.
Zo worden bijvoorbeeld hapjes of handwerken gemaakt door vluchtelingen die op een markt
(zoals Zuidergekte of Kerstmarkt) worden verkocht. De inkomsten worden dan weer gebruikt
om andere basisproducten mee te kopen. Op die manier geeft XXX kansen aan talenten en
vrijwillige inzet.
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AFFAK
AFFAK is an Arabic school that I founded in XXX in collaboration with the Free University of
Brussels and the Go‐education XXX.
Important for me – myself being an atheistic, but I respect every religion – is that the Arabic
language is separated from a certain religion. Too often children with Arab roots can only
learn the Arabic language through a mosque. Apart from the language, they learn a lot of
values of Islam at the same time. I want to break this symbiosis between the Arab language
and a monotheistic religion. This symbiosis may look good, but it doesn't have to be!
Through non‐religious language lessons in Arabic, given by volunteer teachers, XXX wants to
support the importance of identity formation in an integration process. True language,
citizenship and integration are taught by a specially developed handbook of the VUB.
Currently, 50 pupils, divided over 5 classes, are learning the Arabic language. There are many
Arabs, but also Gelenaren and other Belgians.
___________________________________________________________________________

AFFAK is een Arabische school die ik oprichtte in XXX in samenwerking met de Vrije
Universiteit van Brussel en het Go-onderwijs XXX.
Belangrijk voor mij – zelf atheïstisch, maar ik respecteer elke godsdienst – is dat de
Arabische taal losgekoppeld wordt van een bepaalde godsdienst. Te vaak kunnen kinderen
met Arabische roots enkel de Arabische taal leren via een moskee. Behalve de taal leren ze
dan tegelijk heel wat waarden van de Islam. Die symbiose tussen de Arabische taal en een
bepaalde religie wil ik verbreken. Deze symbiose mag er zijn, maar moet er niet zijn!
Via niet-religieuze taallessen Arabisch, gegeven door vrijwillige leerkrachten, wil XXX het
belang van identiteitsvorming in een integratieproces ondersteunen. Via taal wordt er
lesgegeven over burgerschap en integratie door een speciaal ontwikkeld handboek van de
VUB. Momenteel leren 50 leerlingen, verdeeld over 5 klassen, de Arabische taal. Er zijn veel
Arabieren bij, maar evenzeer Gelenaren en andere Belgen.
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Vluchtee
Vluchtee is a cartoon character and my imaginary character that reflects the way refugee
children see other children – in this case Belgians – who have not experienced war, smoke,
bombing, poverty, enthusiasm, danger, translocation from one place to another and
instability. I try to find the harmonious formula of mutual integration by focusing on the
pure and innocent characteristics of childhood.
The refugee child Vluchtee ends up in our country, but at first he doesn't feel accepted.
Nevertheless, the children's book of the Yellow Association XXX tells a story of hope and
integration. She distributes the book to schools. The book has already been distributed to all
pupils of Sint‐Jozef, Katersberg, Atheneum Retie, CVO Mol.
___________________________________________________________________________
Vluchtee is een stripfiguur en mijn denkbeeldig persoontje dat de manier weerspiegelt
waarop vluchtelingenkinderen andere kinderen – in casu Belgen – zien die geen oorlog, rook,
bombardementen, armoede, geestdrift, gevaar, translocatie van de ene plaats naar de
andere en onstabiliteit hebben meegemaakt. Ik probeer de harmonische formule van
wederzijdse integratie te vinden door te focussen op de pure en onschuldige kenmerken van
de kindertijd.
Het vluchtelingenkind Vluchtee komt in ons land terecht, maar voelt zich aanvankelijk niet
aanvaard. Toch brengt het kinderboek van de XXX vereniging XXX een verhaal van hoop en
integratie. Ze deelt het boek uit aan scholen. Het boekje werd alvast verspreid onder alle
leerlingen van Sint‐Jozef, Katersberg, atheneum Retie, CVO Mol.
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Sociaal-agogische
expertise inbrengen
Input of
social-agogic
expertise

73

Through my work in my organization, and through the voluntary work that I am doing for 4
years until now, I can conclude that a social worker should be like a spider with a big map of
services he can use to solve the problems he faces, taking in consideration the client’s
values. I built a map with the CAW, youth dienst, CAW, family service, and some services for
mental health. Thus a lot of refugees, because of what they have been through, have a lot of
problems: Othello syndrom, schizophrenia, bipolar disorder, hallucinations, depressions
…These problems need a complete cycle that will give safe solutions.

I like to illustrate my social‐agogical expertise on the basis of 4 subparts:
1.
Myself as a training worker
2.
My profile to guide change processes
3.
Methodology used when working with people
4.
Project applications and project implementation

Mijn sociaal‐agogische expertise duid ik graag aan de hand van 4 subdelen:
1. Ikzelf als vorXXXgswerker
2. Mijn profiel om veranderingsprocessen te begeleiden
3. Gehanteerde methodologie bij het werken met mensen
4. Projectaanvragen en projectuitvoering
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Ik als vorXXXgswerker
Ik werd geselecteerd door HIVSET Turnhout, om vorXXXgen te geven binnen de
vorXXXgsgroep ’t Origineel. VorXXXgscentrum HIVSET verstrekt een breed aanbod van
vorXXXgen en navorXXXgen gericht op de gezondheids- en welzijnssector, maar ook voor
het onderwijs, non-profit en regionale overheden. In sommige gevallen zijn wij ook actief voor
de profitsector. We richten ons daarbij op zeer diverse doelgroepen. Maatwerk bieden is
onze troef. Naast ons uitgebreide open aanbod, kan je bij ons ook terecht voor vorXXXg,
training, begeleiding, advies en/of coaching op maat. Daarbij richten we ons op de
specifieke behoeften van individuele cliënten, teams, afdelingen, organisaties, het regionale
of bredere werkveld. Mijn team van mensen met een migratieachtergrond en ikzelf tekenen
een vorXXXgsreeks uit en ontwikkelen vorXXXgsmateriaal zodat we voor scholen,
welzijnsdiensten en organisaties in en rondom XXX kunnen ingezet worden als
ervaringsdragers binnen bepaalde thema's.
Onze vorXXXgsgroep wordt mede ondersteund door ‘innovatieve projecten’ van de stad XXX
om zo twee belangrijke doelstellingen te bekomen:
‐
‐

Empowerment van doelgroepleden en ervaringsdragers
Invulling van een structureel probleem, namelijk het ontbreken van voldoende vorXXXg
en ondersteuning rond diversiteit tweede lijn.
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De kernwaarden die ik hanteer als vorXXXgswerker:
‐ Verbindend
o
o
o
o

‐

Betrokkenheid

o
o
o

‐

‐

Wellicht mijn belangrijkste kwaliteit als vorXXXgswerker
Ik aanzie de mens als mens: huidskleur, religie, cultuur, taal, kledij, … zijn in het dagelijks leven
misschien belangrijk, maar in essentie zijn wij allen mensen. Door deze overtuiging zie ik overal
verbindingen tussen mensen, hoe verschillend ze op het eerste zicht ook lijken.
Collegialiteit en onderlinge solidariteit zijn belangrijk bij het werken in team.
Een klimaat van vertrouwen en veiligheid in alle richtingen

Onze betrokkenheid is gericht op kwetsbare mensen: we gaan voor toegankelijkheid,
ontwikkelkansen, ondersteuning en maatschappelijke integratie
Een goed begrip van de wensen en noden van mensen en organisaties is essentieel
We aanzien het sociaal werkveld als onze bondgenoot, vaak geïnspireerd en mee uitgevoerd
‘door’ het werkveld.

No nonsense

o
o
o
o

Ik richt me op wat bruikbaar en haalbaar is, zonder omwegen of onnodige complexiteit.
Activiteiten moeten laagdrempelig zijn
Focus op de realiteit van de werkvloer en het dagelijks leven
Open communiceren over wat onze mogelijkheden en beperkingen zijn

Vernieuwend

o
o
o
o

We zoeken naar vernieuwende en frisse methodieken, vaak XXXder moeilijk dan men denkt
omdat het van de basis zelf komt
Bijscholing is belangrijk om actuele, volledige en correcte inhouden en vaardigheden over te
kunnen brengen
Out of the box denken zit in mijn DNA (als vluchtelingen moet dit wel, zeker tijdens de vlucht)
We laten ons inspireren door ‘best practices’ in het werkveld
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Mijn profiel om veranderingsprocessen te begeleiden
In het verslag van de XXX (14/04/2020; verslag opgemaakt door XXX, deskundige
samenleven XXX) staat het volgende geschreven over XXX:












Tolken: Badawi spreekt vloeiend Arabisch en Engels. Hij kan tolken en vertalen.
Hulp: Badawi helpt vluchtelingen de weg te vinden naar welzijnsdiensten, geeft
informatie over documenten, legt contacten met diensten, …
Bemiddeling in conflicten: Badawi bemiddelt vaak bij conflicten tussen
vluchtelingen. Hij heeft ook al meermaals bij moeilijke gezinssituaties (op vraag van
één van de partijen) bemiddelingsgesprekken gedaan
Pleitbezorging: hij ondersteunt vluchtelingen in hun zaak bv. mee ondersteunen in
vraag aan het XXX, mee naar de advocaat, …
brugfiguur: Badawi vormt vaak de brug tussen vluchtelingen en diensten of
organisaties. Hij onderneemt veel acties om tot een breed netwerk te komen om zo
anderen beter te kunnen helpen.
organisator: op enkele jaren tijd bouwde hij een vzw uit van honderden
vluchtelingen. In de 7 actieve werkingen onder de vleugels van vzw XXX brengt hij
mensen samen rond diverse thema’s
Signaleren van knelpunten: Badawi is sterk in het synthetiseren van knelpunten en
kan hierover mondeling vertellen
Structureel werk: Badawi is gemotiveerd om mee te zoeken naar structurele
oplossingen voor knelpunten.
VorXXXg: Badawi is een echte onderwijzer. Hij is goed in vorXXXg aan Arabisch
vluchtelingen. Maar ook vorXXXgssessies voor studenten bv. St.-Jozefinstituut doet
hij met passie.
Aanbod: Badawi is een innovator. Op elke leemte/hiaat tracht hij in te springen door
er een aanbod rond te creëren
Integratie: Badawi werkt mee aan het bevorderen van de gelijkwaardigheid van
vluchtelingen en van hun deelname aan het maatschappelijke leven. Hij zoekt alle
mogelijke manieren om mensen te activeren en trots te laten zijn op wie ze mogen
zijn in dit land.
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Gehanteerde methodologie bij het werken met mensen
Ik heb niet de achtergrond van een sociaal werker en al zeker niet die van een sociaal werker
in België/Europa. Sommigen – ook professionele maatschappelijk werkers – zeggen me dat
ik een sociaal werker bén. Wellicht zeggen ze dat vanuit de projecten die ik realiseerde in
België (zie hoger onder titel ‘Stimuleren tot zelfontwikkeling’).
Ik geef hieronder weer wat ik belangrijk vind in het sociaal‐agogisch werken met mensen:
‐ Ik vertrek steeds vanuit de basis. Het zijn de kwetsbare mensen zelf die mij hun
problemen voorleggen en waarop ik verder werk.
‐ Van daaruit ga ik me informeren bij stakeholders in de samenleving. Ik zoek
antwoorden op vragen als: wat gebeurt er reeds, bijvoorbeeld in het welzijnswerk?
Wat zegt de wetgeving? Hoe staan de lokale politici hiertegenover? Wat zegt de
wetenschap hierover? Ook ga ik te rade bij mijn Belgische vrienden, omdat zij de
Belgische samenleving beter kennen dan ik.
‐ We starten met een werkgroep of groepswerk. We bouwen aan sociale support en
netwerken om ons idee in een project om te zetten.
‐ Vanuit deze kleine werkgroep gaan we naar de gemeenschap (bijvoorbeeld naar de
XXX bevolking). Essentieel bij het ‘community work’ is voor mij: het brengen van een
positieve boodschap. Bijvoorbeeld: XXX helpt met straatvuil rapen; maakte
mondmaskers voor XXX en hielp bij de verspreiding in de postbussen; geeft iets
zonder iets terug te vragen; … Het brengen van een negatieve boodschap, het
aankaarten en defensief reageren werkt volgens mij omgekeerd. We voegen iets
positiefs toe en gaan van daaruit in gesprek met de gemeenschap.
‐ Als we vastlopen of niet verder kunnen, trachten we ons te informeren, bijvoorbeeld
bij de wetenschap of academische wereld. Bijvoorbeeld: voor het inhoudelijk
lesmateriaal voor onze Arabische school zijn we gaan samenwerken met de
pedagogische faculteit van de VUB. Dit was een wederzijds bevruchtend proces.
‐ Professioneel leiderschap is daarbij belangrijk. Ik ben een natuurlijke leider en
fungeer een beetje als charismatisch figuur voor veel kwetsbare vluchtelingen. Ik
vind het niet altijd juist om als leider naar voor geschoven te worden, maar
kwetsbare mensen zoeken volgens mij iemand om zich aan op te trekken. Het is
belangrijk dat een leider geen partij kiest bij een geschil en zich niet laat omkopen
door vriendschappen. Hij moet neutraal zijn en het beste met de mensen voor
hebben. Alleen zo kan hij zijn ‘leidersfunctie’ blijven behouden en waarmaken.
‐ Ik ga voor goede vriendschappen, waarbij deze vrienden mij ook durven wijzen op
mijn tekorten en fouten. Ik sta open voor advies en discussie over mijn bijdrage. Ook
zal ik professionals raadplegen en om advies vragen. Jullie spreken van ‘intervisie’ en
‘supervisie’: dat vind ik ook zeer waardevol en noodzakelijk om mezelf en mijn
projecten bij te sturen.
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Projectaanvragen en projectuitvoering
Ik stond mee aan de wieg – ik mag wel zeggen als ‘trekker’ – van twee goedgekeurde
projecten. Hieronder geef ik de krachtlijnen van de projecten weer. In bijlage (achteraan het
document) vindt u de uitgeschreven projectaanvragen.
Project 1: Onthaal en integratie van vluchtelingen: burgers in actie
Project bij de Koning Boudewijnstichting (2017 – 2018)
XXX kende een snelle groei door de gedrevenheid van voorzitter XXX,
Wat
en de financiële steun van de Koning Boudewijnstichting.

Subsidator
Uitgeschreven
door
Bedrag
Partners

Koning Boudewijnstichting
XXX en XXX
€ 10.850
XXX, XXX, ’t Origineel, Stadhuis XXX, CVO Mol.

1. Project 2: My house is your house
Project bij het European Solidarity Corps (2020 – 2021)
Wat
Brug bouwen tussen jeugd vluchtelingen‐Europeanen. Op weg naar een
gemeenschappelijke samenleving zonder racisme via straattheater.
Subsidator
Koning Boudewijnstichting
Uitgeschreven
XXX (XXX) en Bachir Bouhaita (vzw AIF)
door
Bedrag
€ 8.630
Partners
XXX, Jent vzw, AIF vzw, XXX, People on Stage, ’t Origineel
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Vermaatschappelijken

Understand society
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Society as I see it, has a lot of universal aspects. Thus, wherever you go, societies will be
characterized by similar aspects. A society is basically made up of citizens who are humans.
Human beings, wherever one goes, are more or less the same. This is why every society has
its own points of strength and its own points of weakness. These are in general very similar
in all societies. The problems that any society might face (poverty, addictions of all kinds,
divorce, abortion, criXXXality, …) exist in all societies. The method of dealing with these
problems (the methodology) differs often in how the problems are approached and in the
solutions that consequently should be formulated. Theories often differ from real, daily life.
It is one of the tasks for a social worker to safely link them up, and to stimulate people to
look for solutions.
In the 2 years that I am already active as working chairman of vzw XXX, I followed more than
three formation sessions regarding society and its problems. I have also followed a
formation in ATLAS about problems that can easily disturb the basics of any society.
I also have built up good relations with a lot of organisations like OXFAM, ‘t Origineel, XXX,
AIF, Fedasil, Rana, het Gevolg, People on Stage, … I have excellent contacts with a lot of
universities like VUB, Thomas More, Antwerp University, … and also with institutions such as
UNCHR and many more. The unified goal of all my contacts has always been: the search for a
society that is able to walk step by step as close as possible to perfection, although I know
perfection is too high a goal.
One has to be able to accept the “strings and arrows of outrageous fortune (but also) to take
arms against a sea of troubles and by opposing end them.” Wise words William Shakespeare
put in the mouth of prince Hamlet of Denmark.
How I do (and did) realize these ambitions, I will illustrate below by means of 5 specific cases
about how I try (and tried) to put these wise words into action in my personal and
sociological context.

Hoe ik deze ambities realiseer (en uitvoer), illustreer ik hieronder aan de hand van 5
specifieke cases over hoe ik deze wijze woorden in mijn persoonlijke en sociologische
context probeer (en probeerde) om te zetten in daden.
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Case 1: Dansend naar integratie en zelfrespect
Als kind van Palestijnse vluchtelingen die in de jaren 1950 van hun gronden waren verdreven
in het huidige Israël, werd ik geboren in het ‘vreemde’ land XXX. In XXX wonen en leven
ondertussen honderdduizenden Palestijnse vluchtelingen in allerhande kampen. Net als in
de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever hebben zij het erg moeilijk. Omwille van
redenen die ik eerder aanhaalde, moest ik zelf XXX ontvluchten en kwam ik uiteindelijk in
België terecht. De voorbije twee jaar is het aantal Palestijnse vluchtelingen hier in België
sterk toegenomen. De meesten van hen komen uit de Gazastrook waar het leven haast
onleefbaar is geworden. De Palestijnse vluchtelingen zijn meestal vertrapte staatlozen die
zich omwille van hun zelfbehoud en ‐respect moeten kunnen vastklampen aan elementen
uit hun ‘thuiscultuur’. Vooral jongeren hebben behoefte aan zelfexpressie en gezond
amusement. Dat bracht mij, samen met enkele andere medewerkers van XXX, op het idee
om “iets” specifieks voor jonge Palestijnse vluchtelingen te organiseren. Vanuit deze
jongeren werd het voorstel gelanceerd om een dansgroep op te richten die zich zou
specialiseren om op een (semi)professionele manier traditionele Palestijnse dansen te leren
uitvoeren voor een breed (Belgisch) publiek. Ook hier werd, mede door mijn impulsen en
begeleiding, werk van gemaakt. Vandaag bestaat de groep uit een tiental jongeren die een
groot deel van hun vrije tijd spenderen aan het inoefenen en ‘showen’ van hun traditionele
dansen. Niet alleen zijn hun optredens een lust voor het oog, zij winnen bij elke danspas aan
zelfvertrouwen en zelfrespect. Ik vind het belangrijk dat immigranten de band met de eigen
cultuur niet totaal doorbreken, alleen zo kunnen ze zich met zelfvertrouwen goed integreren
in de Belgische samenleving en cultuur. Het is niet ‘of of’ deze of de andere cultuur, het is
‘en en’ de eigen culturele roots en de Belgische cultuur.
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Case 2: “Grijs” Werk
De meeste vluchtelingenfamilies moeten het in de praktijk stellen met een erg bescheiden
leefloon. De meesten van hen beschikken wel degelijk over een specifieke kennis en kunde
die ze in hun vorig thuisland hebben opgebouwd. Met die verworven capaciteiten kunnen zij
iets reëels betekenen voor onze samenleving. De Belgische arbeidsmarkt biedt hen echter
weinig kansen op het snel vinden van werk. Er zijn wel wat vluchtelingen die daarom
noodgedwongen kiezen om hun leefloon te combineren met af en toe een klus “in het
zwart”. Daardoor kwam bij mij het idee op van “grijs werk”. Ik wilde vluchtelingen met een
specifieke beroepservaring (elektricien, metser, schilder, loodgieter, …) voor een bescheiden
bedrag, en via het XXX, noodzakelijk herstellingen laten uitvoeren voor mensen die het
anders niet kunnen betalen omdat zij het ook met een bescheiden (vervang)inkomen
moeten stellen. Op die manier hoopte ik vele vliegen in één klap te slaan: noodlijdenden
kregen hulp die ze anders moesten missen én de vluchteling kreeg bovenop zijn al te karig
leefloon wat ‘extra’ geld binnen waardoor hij ook in staat werd gesteld om een menswaardig
leven op te bouwen. Mooi meegenomen is dat Belgen op die manier ook een positievere
indruk zouden krijgen van vluchtelingen én dat vluchtelingen via deze ‘dienstverlening’ zich
ook sneller en beter zouden integreren in de Belgische samenleving. Mijn basisidee over
“grijs werk” wekte de interesse van de XXX CD&V‐politica XXX (Schepen van Sociale Zaken en
voorzitster van het lokale XXX). Uiteindelijk mocht ik mijn idee gaan uiteenzetten aan de
CD&V‐fractie van het Vlaamse Parlement. Die kans heb ik uiteraard niet laten liggen. Men
was geïnteresseerd.
Weken later zag ik de interesse voor mijn initiële idee verwateren tot een mogelijke
bezuinigingsmaatregel: vluchtelingen die bijklusten zouden in de plaats van een vergoeding
bovenop hun leefloon, dit leefloon verXXXderd zien met het bedrag dat ze zouden verdienen
met het bijklussen voor het XXX. Daar was het – wat mij betreft – niet voor bedoeld. Na
enkele vergaderingen werd mijn idee voor “grijs werk” begraven…
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Case 3: Vluchtelingen komen op voor hun rechten
Toen ik als asielzoeker aankwam in België, kwam ik terecht in het asielcentrum te Ranst. Ik
botste er op een aantal moeilijke toestanden voor de bewoners. Wat mij het meeste
stoorde, was het feit dat verschillende families werden gehuisvest in éénzelfde lokaal. Van
privacy was er haast geen sprake. Ook de begeleiding van de vluchtelingen en van hun
kinderen was niet goed geregeld. Iedereen ‘hing er zomaar wat rond’. Ik heb deze toestand
in eerste instantie proberen aan te kaarten bij de toenmalige directrice van het
asielcentrum. Ze beloofde me beterschap, maar uiteindelijk veranderde er niets. Ik ben
blijven praten met andere vluchtelingen over deze problematiek. Uiteindelijk vroegen de
meeste vluchtelingengezinnen om actie. Wij hebben dan een protestmars opgezet om onze
eisen kracht bij te zetten. Dat werd door de directrice helemaal niet geapprecieerd, en zij
haalde er de politie bij. Ik werd bekeken als de aanstoker en heb dit ook moeten bekopen.
Het was me meteen duidelijk dat mensen ‘empoweren’ ook in België niet van een leien
dakje loopt. Ik heb de mensen – door er veel mee te praten – geleerd dat hun individuele
klachten een groepsprobleem inhielden; een groepsprobleem dat zijn oorzaak vindt in heel
de vluchtelingenproblematiek en de manier waarop België (en met uitbreiding in Europa en
de wereld) de zaken aanpakt. We hebben ons georganiseerd om het probleem aan de kaak
te stellen. Het resultaat viel tegen. Het leerde me echter dat het organiseren van
vluchtelingen, het aankaarten van problemen en het zoeken van oplossingen in mijn nieuwe
land nog veel werk zou vragen.
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Case 4: Vluchtelingen in Coronatijd
Toen de Coronacrisis in volle omvang uitbrak, en er een acuut tekort aan mondmaskers was,
heeft mijn organisatie XXX zich niet alleen ingezet voor de aanmaak van mondmaskers, maar
ook voor de verdeling ervan. Binnen de groep discussieerden we over wie de uiteindelijke
bestemmelingen moesten worden van de door ons gemaakte mond‐ en neusmaskers. Als
snel werden we het erover eens dat de maskers moesten worden bezorgd aan wie ze allicht
niet zou kunnen betalen (Belg of niet‐Belg). Wij hebben contact opgenomen met de lokale
organisatie XXX (XXX) die ons de adressen bezorgde van mensen die deze maskers wat graag
zouden ontvangen. Bij de overhandiging van de maskers (die we persoonlijk zijn gaan
afgeven aan de mensen die ervoor in aanmerking kwamen) voegden wij ook een folder met
de uitleg waarom vluchtelingen zich geroepen voelden om deze actie op touw te zetten. Wij
hoopten met dit gebaar van solidariteit niet alleen een acuut probleem te helpen oplossen,
maar ook sympathie te wekken voor de solidariteit die vluchtelingen in deze moeilijke tijden
konden opbrengen voor hun Belgische lotgenoten. Tegelijkertijd hielden we een gesprek
over de noodzaak voor iedereen om deze maskers ook effectief te dragen. Wij beseffen dat
armere mensen XXXder bereikt worden door de officiële kanalen en dat ze daardoor een
grotere kans lopen op besmetting. Via onze actie wilden we ook hier iets aan verhelpen.
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Case 5: Schoolbegeleiding voor scholieren Secundair Onderwijs
Veel jongeren met een migratieachtergrond hebben het moeilijk op school. De leerkrachten
doen hun best maar kunnen niet de nodige individuele begeleiding geven. Ik wist dat
Thomas More reeds een heel aantal studenten Sociaal Werk een eerstejaars stage laat doen
bij lagereschoolkinderen met een migratieachtergrond met de bedoeling de kinderen te
ondersteunen bij hun huiswerk. Tieners uit vluchtelingengezinnen belanden meteen in het
secundair onderwijs. Ik merkte dat er voor hen een gebrek was aan individuele begeleiding.
Ik kaartte het probleem aan bij een aantal docenten Sociaal Werk die ik reeds kende (XXX,
XXX). Zij plaatsten dat idee op de agenda. Ik bezorgde de docenten een aantal leuke fiches
over een 10‐tal tieners met migratieachtergrond. Ik plaatste op elke fiche hun naam, foto,
welke school ze liepen en voor welke vakken ze hulp vroegen. In de mate van het mogelijke
werd die hulp ook geboden.
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Professioneel werken
en ontwikkelen
Working and
developing
professionalism
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I feel that in this section I still have the most to learn as a future social worker. I have
mastered some lines of learning, but there is still a lot to learn. At the moment I get good
guidance at the Service Equal Opportunities XXX and I hope to do my internship there. XXX
from the Equal Opportunities Service is very strict with me, but that is exactly why I keep
learning. I also know that Tinne supports me, but she is constantly adjusting me and
sometimes the adjustment is hard.
However, I can say that I am someone who likes to learn and is open to feedback. I try to
take into account the remarks I get and I work very hard on that. This way I have to learn to
be less emotional and impulsive. I also have to keep in XXXd to stay calm in difficult
circumstances. I have been working on that since Tinne pointed it out to me. I recognize that
completely, it's a working point for me.
I do think I am critical (that's for sure) and loyal and contribute to the goals of a team and an
organization. You can't move forward without a team, the support must be large enough to
bring about change. I may be a bit stubborn, but I can also resign myself to other choices if I
am convinced. And above all, as mentioned before, I stand for 'connection', so I don't act
without knowing that a team or community is behind me.
Building a network of relevant people and organizations is my specialty, I would say. I think
the previous pages of this portfolio speak for themselves in that respect (see title above:
Making contact and Orienting). I have done my best to create a web of contacts that can
make my social work easier and more solid. For example, helping refugees with their
integration needs more than just lessons in integration, it needs a whole system that can
give the refugee the feeling that he or she can transform into a citizen. I contacted XXX,
OXFAM, VUB, RANA, UNCHR, Thomas More, Integration Department of the Flemish
Government, VDAB, the Flemish Parliament, Jint vzw, AIF vzw, the European Commission. I
managed to create a good trajectory with them in a way that we could use their help in
many of our emancipatory steps.
___________________________________________________________________________

Ik heb het idee dat ik in dit onderdeel nog het meeste te leren heb als toekomstig sociaal
werker. Sommige leerlijnen heb ik wel goed onder de knie, maar er valt nog heel wat te
leren. Momenteel krijg ik goede begeleiding op de XXX en ik hoop daar mijn stage te kunnen
doen. XXX van de XXX is wel erg streng voor mij, maar precies daardoor leer ik aanhoudend
bij. Ik weet ook dat Tinne mij steunt, maar ze stuurt mij wel voortdurend bij en soms is de
bijsturing hard.
Wel kan ik stellen dat ik iemand ben die graag bijleert en open sta voor feedback. Ik tracht
goed rekening te houden met de opmerkingen die ik krijg en ik werk daar dan zeer hard aan.
Zo moet ik leren XXXder emotioneel en impulsief te zijn. Ook moet ik voor ogen houden
rustig te blijven in moeilijke omstandigheden. Daar werk ik aan sinds Tinne me daarop
gewezen heeft. Ik herken dat ook helemaal, het is een werkpunt voor mij.

88

Ik denk wel dat ik me kritisch (dat zeker ) en loyaal opstel en bijdraag tot de doelstellingen
van een team en een organisatie. Zonder team kan je niet vooruit, het draagvlak moet
voldoende groot zijn om tot verandering te komen. Ik ben misschien wel wat eigenwijs, maar
ik kan me ook neerleggen bij andere keuzes als ik overtuigd wordt. En bovenal, zoals reeds
eerder aangehaald sta ik voor ‘verbinding’, dus ik ageer niet zonder dat ik weet dat een team
of gemeenschap achter mij staat.
Het uitbouwen van een netwerk van relevante personen en organisaties is mijn specialiteit,
zou ik zeggen. Ik denk dat de voorbije pagina’s van deze portfolio op dat vlak voor zich
spreken (zie titel hogerop: Contact leggen en Oriënteren). Ik heb mijn best gedaan om een
web van contacten te creëren dat mijn sociale werk gemakkelijker en degelijker kan maken.
Zo heeft het helpen van vluchtelingen bij hun integratie meer nodig dan alleen lessen in
integratie, het heeft een heel systeem nodig dat de vluchteling het gevoel kan geven dat hij
of zij zich tot een burger kan transformeren. Ik nam contact op met XXX, OXFAM, VUB,
RANA, UNCHR, Thomas More, Afdeling Integratie van het Vlaams Gouvernement, VDAB, het
Vlaams Parlement, Jint vzw, AIF vzw, de Europese Commissie. Ik slaagde erin om met hen
een goed traject te creëren op een manier waarop we hun hulp konden gebruiken in heel
wat van onze emancipatorische stappen.

89

Zwakten en sterkten analyse volgens de XXX
(Verslag XXX, opgesteld door XXX, 14 april 2020)

“Sterktes
‐ Zeer gedreven, grote inzet, actief en snel in handelen
‐ Zeer communicatief
‐ Gepassioneerd over zijn missie
‐ Innovator: op korte tijd creëerde hij 7 werkingen
‐ Activator: hij activeert vluchtelingen tot vrijwilligerswerk en zorgt ervoor dat ze een
positief gevoel krijgen, geloven in kansen in België en zin hebben om actief te zijn
‐ Charismatisch leidersfiguur voor vele vluchtelingen
‐ Plichtsbewust: komt afspraken na, stipt, bewaakt aangegeven grenzen, enz…
‐ Creatief in handelen en denken
‐ Hulpvaardig en snel aanvoelen van noden van mensen
‐ Kennis van de sociale kaart, de instellingen (welzijn, onderwijs, …), politieke
apparaat, enz.
Zwakten
‐ Nederlands schrijven is moeilijk
‐ Synthetiseren tot een verslag is moeizaam
‐ Chaotische persoon
‐ Boekhouding & budgetteren
‐ Afbakenen van grenzen is moeilijk voor hem
‐ Gedreven door emoties
‐ Impulsief
‐ Eigenwijs
Advies vanuit XXX:
XXX is een hoogopgeleide man met zeer veel ervaring. Hij wil doorstormen naar normale
tewerkstelling in bijvoorbeeld:
‐ Educatie of vorXXXg
‐ Hulpverlening of dienstverlening
‐ Opbouwwerk of activeringswerk
‐ Beleidswerk
XXX heeft een sterk profiel waar we op kunnen inzetten door vorXXXg of
studiemogelijkheden zodat hij niet alleen in vrijwilligerswerk maar ook in de reguliere arbeid
een bijdrage kan leveren aan onze maatschappij.
XXX werd sinds 2017 opgepikt als vrijwilliger door de XXX. Al snel werd duidelijk dat hij
belangrijke capaciteiten heeft die ons kunnen helpen in het werken aan meer kansen voor
mensen in XXX. Op enkele jaren tijd werd XXX dan ook gecoacht om zich te engageren in
enkele basiswerkingen en projecten van de XXX: nl. basiswerking ’t Origineel en project
sleutelfiguren.” (einde citaat)
Daarnaast ben ik ook actief in ’t Origineel, waar ik ook bestuurslid ben.
‘t Origineel (koepelorganisatie onder vzw Huis van Dialoog) streeft naar solidariteit en gelijke
kansen van mensen in kwetsbare situaties, waarbij het beroep doet op de stem van etnisch
culturele XXXderheden om integratie te bevorderen. Via het principe van ‘Bonding en
Bridging’ wil ‘t Origineel mensen kansen geven om zich samen te verenigen en in de
veiligheid van die vereniging intensief bruggen te leggen tot integratie. We streven samen
naar een positief samenleven van Belgen en andere etnisch-culturele origines.
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Ik tracht via netwerking zoveel mogelijk opportuniteiten te vinden waar vluchtelingen een
bijdrage aan kunnen leveren. Om dit te realiseren ben ik heel actief op sociale media maar
ook in overlegorganen van allerlei diensten en verenigingen. Door deze sterke profilering en
het hoog aantal acties, is XXX uitgegroeid tot een vzw, die vluchtelingen bereikt in de regio
XXX maar ook ver daarbuiten. Door overleg en netwerken met VDAB, vzw Web, Rode Veter,
vluchtelingenorganisaties, Thomas More, enz. wordt samen gezocht naar opportuniteiten,
informatie wordt doorgegeven en mensen worden doorverwezen.

Als voorzitter van XXX werkte ik vooral rond twee actiepunten:
‐

actie 1: activering van vluchtelingen
o stap 1: een collectieve databank maken van vluchtelingen in XXX die wensen
mee te doen. Vrijwilligers inventariseren zo hun talenten, diploma's,
vaardigheden, enz.
o stap 2: vluchtelingen helpen starten met kleine projectjes die in hun
vaardigheden passen. Bv materialen bezorgen voor een schilder, tolken voor
andere vluchtelingen, adXXXistratie of helpen wegwijs maken, enz.. of actief
vrijwilligerswerk in de regio XXX
o Het doel van actie 1 is vluchtelingen helpen aan de slag te gaan met hun
eigen kennis en capaciteiten:
 VerXXXdert de ‘niet ingevulde tijd’ die bij vluchtelingen
disproportioneel hoog is en vaak gepaard gaat met negatieve
gedachten die wegen op de eigenwaarde (ook in relatie met ander)
 Leerkansen m.b.t. de Nederlandse taal
 De kans geven tot ‘maatschappelijke bijdrage’ waardoor vluchtelingen
niet enkel de ‘afhankelijke ontvanger’ moeten zijn, en die een gevoel
van evenwaardigheid versterkt
 Waardering krijgen voor de aanwezige kwaliteiten, ook in de vorm van
een ‘alternatieve vergoeding’
 Kansen bieden tot zelfstandigheid
 Mogen inzetten van - dan enkel gezien te worden als ‘lijdend
voorwerp’ van de situatie

‐

actie 2: beeldvorXXXg rond vluchtelingen verbeteren en hun loyaliteit duidelijk maken
o stap 1: vluchtelingen bereiken en actief meenemen onder de koepel
organisatie 'Huis van Dialoog - 't Origineel XXX'
o stap 2: activiteiten organiseren die bijbrengen aan positieve beeldvorXXXg
met een specifieke boodschap als rode draad nl. 'de loyaliteit die
vluchtelingen voelen ten aanzien van België en de stad XXX’.
o Het doel van deze actie is komen tot een meer genuanceerde en positieve
beeldvorXXXg:
 Zichtbaar maken als volwaardige individuen met kennis en talenten
 Het engagement laten zien om actief te willen zijn in en loyaal te willen
zijn ten aanzien van een ontvangende samenleving die vluchtelingen
kansen biedt
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Bijlagen
Twee projectaanvragen die allebei goedgekeurd werden

Bijlage 1: Activering van vluchtelingen en beeldvorXXXg (Koning Boudewijnstichting;
2017/18)
Bijlage 2: Mijn huis is jouw thuis (European Solidarity Corps; 11‐02‐2020)
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