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IN THE
PICTURE

dit toch een goede periode ondanks de
soms moeilijke momenten. Ik ben er

Wazir Shinwari
interview

relatief lang gebleven, van mijn 15 jaar tot
18 jaar.
Ik volgde in die periode deeltijds onderwijs
ondanks het feit dat dit mij niet lag. Toen ik

Hallo allemaal, ik ben Wazir, 23 jaar oud, afkomstig

namelijk in België toe kwam, wist ik niet wat

uit Afghanistan en woon nu al 9 jaar in België. Ik

goed was en niet. Dus ik geloofde gewoon

woon hier graag. Ik heb eerst een klein jaar in

wat jongeren en begeleiders me

Deinze gewoond en dan 8 jaar in Aalst. Aalst ken ik

adviseerden. Ik deed keuken en heb 2 jaar

heel goed ondertussen, ik ken er veel mensen en ik

in een bakkerij gewerkt. Ik heb er veel

heb er ook Minor-Ndako leren kennen. Op dit

gewerkt, ook in het weekend. De chef

moment ben ik student maatschappelijk werk aan

beloofde me een vast contract, maar

de Erasmus hogeschool Brussel (ik zit in mijn

uiteindelijk kreeg ik dit niet op mijn 18 jaar.

laatste jaar) en loop ik stage bij Eligo Brussel.
Bovendien adviseerde het CLB me toen ook
Op mijn 15 jaar kwam ik in de leefgroep Primo

dat ik naar het buitengewoon onderwijs

terecht in Aalst. Als ik terugdenk aan die tijd, was

moest gaan (deeltijds onderwijs was te
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moeilijk volgens hun IQ testen). Maar ik wou

Op het einde van het jaar was ik dan ook niet

dit absoluut niet. Ik wist van mezelf dat ik

geslaagd. De school zei dat ik TSO aan kon,

veel meer kon. Ik wist dat ik talenten had.

maar dat ik grote achterstand had in de
taalvakken.

In die periode moest ik ook Minor-Ndako
verlaten (er waren een paar moeilijkheden, ik

Ik kreeg de keuze: 5de jaar opnieuw doen of

was 18 jaar, had geweigerd om naar het

6de jaar BSO. Ik koos voor de laatste optie

buitengewoon onderwijs te gaan en had dus

omdat ik gehoord had dat je via een 7de jaar

geen school- of werktraject meer…). Ik had

toch nog hogere studies kon doen. Dus koos

toen twee keuzes: op straat leven, of naar de

ik voor 6de jaar BSO kantoor.

daklozenopvang in Gent gaan. Ik koos voor
de tweede optie en ben er 1 maand

Dat ging goed, behalve voor programmeren

gebleven. Dit was een heel moeilijke periode

en informatica. Ik had geen kennis hiervan,

voor mij en toen heb ik beslist dat ik

terwijl de andere leerlingen dit al een paar

absoluut hogere studies zou volgen.

jaar kregen. Op het einde was ik voor 1 vak

Niemand zou mij tegenhouden.

niet geslaagd en kreeg een C-attest. De
school zei me dat ik niet kon blijven en een

In de daklozenopvang ben ik in mijn eentje

andere school moest zoeken. Dat vond ik

beginnen zoeken naar een studio in Aalst. Na

onrechtvaardig en niet terecht. Ik wou klacht

een maand had ik een kleine kamer

indienen en een advocaat wou me helpen

gevonden.

omdat hij dit ook onterecht vond. Daarop
heeft de school mijn beslissing herbekeken

Vervolgens heb ik ook zelf leefloon bij het

en heb ik zowaar een A-attest gekregen.

OCMW aangevraagd. En een school gezocht:
de handelsschool in Aalst. Op mijn eerste

Mijn 7de jaar Verkoop deed ik in mijn oude

gesprek met de school lieten ze weten dat ze

school en ik studeerde af met heel goede

me niet konden inschrijven (aangezien het

punten, de beste punten van alle klassen

CLB mij reeds "gelabeld" had). Ik heb hen om

Verkoop! Ik was heel blij.

1 kans gesmeekt, 1 week om mij te bewijzen.
Uiteindelijk kreeg ik die kans en mocht ik

Nu wou ik gaan studeren om later iets te

beginnen in 3 BSO verkoop als 18-jarige.

doen met vluchtelingen of als opvoeder. Ik
wou met mensen werken, omdat ik een

Na 1 week zag de school dat ik veel meer aan

sociaal persoon ben. Ik ga graag met mensen

kon. Ik mocht meteen naar TSO in het 4de

om. En ik vind dat ik daar goed ben.

jaar. Ik slaagde en ging naar 5de handel. Dit
was een heel moeilijk jaar. Bovendien was ik

Op een infobeurs in Gent hoorde ik van

helemaal alleen, niemand die mij steunde of

Maatschappelijk Werk aan de Erasmus hoge

motiveerde (mijn vrienden werkten al).

school in Brussel. Mijn beslissing stond vast.
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Het OCMW wou echter niet dat ik verder
studeerde: ik had middelbaar behaald, en ze
wilden dat ik zou gaan werken. Maar opnieuw
wou ik dit niet, ik geloofde dat ik kon slagen
in hoger onderwijs. Opnieuw moest ik
iemand overtuigen van mijn talenten en
uiteindelijk kreeg ik 1 kans van het OCMW: als
ik gebuisd zou zijn, mocht ik niet verder
studeren en moest ik gaan werken.
Ook op de hoge school werd ik bij het begin
“lager gelabeld” en onderschat (omwille van
mijn BSO studies, mijn Nederlands, etc.).
Daar zeiden ze me eerst dat ik beter HBO 5
zou doen ipv hoge school. Maar ik wou
absoluut Maatschappelijk Werk doen.
Vervolgens stelden ze me een traject op maat
voor met de helft van de studiepunten per
jaar. Maar ik zei hen dat ik zou slagen, net als
andere studenten, in het normale traject.
Op het einde van het jaar had ik
onderscheiding. En het 2de jaar opnieuw
onderscheiding. Bovendien heb ik in mijn
eerste jaar veel bijlessen gegeven aan
medestudenten voor de vakken agogiek,
sociologie en psychologie. Mijn
medestudenten begrepen zelf niet hoe ik zo’n
hoge punten kon halen in deze vakken terwijl
ik niet hier geboren ben.
Het studeren zelf was niet altijd makkelijk. Ik
studeerde op een kleine kamer in Aalst waar
er altijd veel lawaai was: vlakbij lag de
autostrade, onder mijn kamer was een café
(waar mensen tot 3-4u 's nachts feesten en
dronken) en de kamers waren slecht
geïsoleerd waardoor ik de andere mensen in
mijn blok hoorde.... Het was helemaal niet
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makkelijk om te studeren met al dat lawaai, maar dat heeft me niet tegengehouden. Ik vond dit
voor mezelf geen excuus om niet te studeren of niet te slagen. De examens zelf vond ik leuk. Ik
kwam ieder examen fier en trots toe en verlangde om de examens te mogen doen. De examens
zelf waren mijn leukste momenten.
Als ik terugblik op mijn parcours, ben ik wel trots. In het begin liepen een aantal zaken mis,
waardoor ik een bepaalde stempel kreeg en in een bepaalde hoek terecht kwam. Ik kwam van
heel ver in een vreemd land terecht. Ik wist dat ik veel talenten had, maar ik wist niet op 15 jaar
hoe ermee om te gaan of hoe mijn talenten te gebruiken. Waardoor er foute keuzes zijn gemaakt
of misverstanden zijn ontstaan. Veel mensen rondom mij geloofden ook niet in mijn kansen.
Maar door de tegenslagen die ik heb meegemaakt, en het feit dat ik in mezelf geloofde, ben ik er
wel geraakt. En ik ben daar trots op.
Wat ik graag aan jullie, mijn collega’s, wil meegeven, is dat je jongeren niet al te snel mag labelen.
Ga samen op zoek met de jongeren waar ze goed in zijn. Niet focussen op wat slecht is, wat
slecht gaat, maar kijk vooral naar de positieve kanten en talenten die ze hebben. Want de mens
is altijd in ontwikkeling, zeker als je 15 jaar bent, en een mens kan veranderen. Geef hen
voldoende tijd en ruimte, zoek de talenten van de jongeren, biedt hen de nodige ondersteuning
en geloof in hen. Jullie zijn belangrijk voor hen.

