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Hier leest u de verhalen van een bijzondere groep ‘nieuwe’  
Amsterdammers. Zij representeren de vluchtelingen uit een land 
waar een burgeroorlog heerst of waar het politiek instabiel is. 
Tijdens hun inburgeringstraject helpen wij door ze kansen en  
perspectief te bieden op een mooie toekomst in Amsterdam. 

Als de vluchtelingen een status hebben gekregen en aan  
Amsterdam zijn toegewezen, start de intensieve begeleiding  
vanuit de Amsterdamse Aanpak Statushouders. Speciaal  
getrainde klantmanagers zijn het aanspreekpunt voor deze 
nieuwe Amsterdammers. Zij helpen ze met het opstarten van hun 
nieuwe leven in Amsterdam en begeleiden ze naar werk en/of 
opleiding. Voor wie dit (nog) niet kan, volgt eerst begeleiding  
naar zorg of participatie. Jobhunters van de gemeente zorgen 
voor de juiste match tussen statushouders en werkgevers.  
Op basis van hun kwaliteiten en talenten zoeken jobhunters  
naar passend werk in Amsterdam en omgeving. Wij nemen de  
tijd om de nieuwe Amsterdammers duurzaam hun eigen weg  
te laten vinden in onze samenleving. Honderden succesvolle  
matches tussen nieuwkomers, werkgevers en opleidingsinstituten 
zijn reeds gemaakt. 

Betrokkenheid, coaching en wederzijds vertrouwen staan hierbij 
centraal. Maatwerk is het sleutelwoord. Elke statushouder heeft 
immers een ander verhaal en andere achtergrond, de verschillen 
zijn groot. Zo heeft de één een IT-carrière achtergelaten in land 
van oorsprong, is de ander laaggeletterd en dromen enkelen van 
een eigen onderneming. 

De overeenkomst? Of het nu een tussenstap betreft of de  
droombaan zelf, eenmaal aan de slag krijgen deze nieuwe  
Amsterdammers weer grip op hun toekomst. Het is de sleutel  
tot het ‘nieuwe leven’. Het contact met de collega’s, het oefenen 
van de Nederlandse taal, een onderonsje bij het koffieapparaat, 
de cultuur begrijpen… Nieuwe Amsterdammers durven weer  
na te denken over hun eigen toekomst, en soms zelfs te dromen. 

Deze verhalenbundel dient ter inspiratie voor iedereen die hier 
een nieuw leven gaat opbouwen. Met wat hulp, eigen inzet en 
motivatie is het mogelijk om hier in Amsterdam je dromen waar te 
maken. De verhalen zijn ook ter inspiratie voor Amsterdammers en 
bedrijven; het bieden van kansen aan een nieuwe Amsterdammer 
is niet alleen voor hen, maar ook voor u en onze samenleving een 
verrijking. 

Rutger Groot Wassink
Wethouder Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering

Marjolein Moorman 
Wethouder Onderwijs, Armoede en Inburgering

Voorwoord



”In het begin begreep ik  
de mensen niet. Nu kan ik  
in Amsterdam met mensen  
kleine praatjes maken”
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Aliraza Alemi (25) uit Afghanistan gaat er graag in  
zijn eentje op uit. Trots vertelt hij dat hij in Zwolle,  
Den Bosch, Rotterdam en Roosendaal en nog veel 
meer steden is geweest. Maar Amsterdam, dat is zijn 
thuis. De grote stad met verschillende culturen en  
veel toeristen. Nu hij werkt bij Stone Creation, voelt 
hij zich helemaal thuis.

Eind 2015 kwam Aliraza aan in Nederland. Hoewel hij Afghaans is, 
groeide hij op in het Iraanse Maschaad en zat op een school voor 
Afghaanse leerlingen. Na zijn schooltijd werkte hij in de bouw met 
natuursteen. Datzelfde werk doet Aliraza nu bij Stone Creation. 
Aliraza: “Ik ben blij dat ik nu werk. Ik wil graag voor mijzelf zorgen, 
zonder uitkering. Ik hoop nog beter te worden met natuursteen, 
zodat ik later misschien mijn eigen bedrijf kan beginnen. Maar het 
leren van Nederlands vind ik het leukste. Mijn collega’s helpen me 
als ik iets niet begrijp.” 

Taal oefenen met klanten
Hoewel Aliraza het Nederlands nog op beginnersniveau (A2) 
spreekt, wordt hij er toch op uitgestuurd naar klanten. Zo kan hij 
de taal oefenen. “In het begin begreep ik de mensen niet. Nu is 
het wel leuk. Nu kan ik kleine praatjes maken.” Binnenkort start  
hij met een avondschool om zijn Nederlands te verbeteren.

Werkgever zelf ook vluchteling
Op het werk worden ook andere talen gesproken, zoals Dari,  
een Perzisch dialect. Ali Hazara, de eigenaar van Stone Creation,  
is ook Afghaans en ooit als vluchteling naar Nederland gekomen. 

Ali: “Toen ik twintig jaar geleden aankwam, kon ik moeilijk aan 
werk komen. Je kon niet zomaar bij een fabriek vragen om werk, 
zoals ik gewend was. Nu ik zelf werkgever ben, wil ik vluchtelingen 
een kans bieden.” Bij Stone Creation werken meerdere mensen 
die niet oorspronkelijk uit Nederland komen. Aliraza vertelt met 
een lach: “We voetballen ook samen als collega’s. Eén keer per 
week in Leiden. Nu zoeken we een ruimte voor zaalvoetbal.” 
 
Motivatie!
Klantmanager Fawad Adib van de gemeente Amsterdam spreekt 
Aliraza nog regelmatig. Zo helpt hij een instantie te zoeken die  
Aliraza kan helpen bij zijn theorie-examen voor zijn rijbewijs. 
Fawad: “Sinds Aliraza werkt, is hij zelfverzekerder en spreekt hij 
beter Nederlands. Hij is bezig met zijn toekomst en het maken van 
plannen. Aliraza is hét voorbeeld dat je niet geschoold hoeft te zijn 
om een nieuwe taal te leren. Met motivatie kom je een heel eind!” 

Aliraza werkt in de bouw en verbetert 
tegelijkertijd zijn Nederlands 
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“ Zelf ben ik ook ooit vluchteling  
geweest. Ik vind het belangrijk om 
mensen zoals Aliraza een kans te  
bieden. Hij is een goede toevoeging  
in ons team.’’ 
Ali Hazara  |  Eigenaar Stone Creation



“Ik ben graag bezig.  
Taal leer je niet alleen  
op school”



worden maar werk is belangrijk voor mij. Ik ben graag bezig, het  
is goed voor mijn sociale contacten en ik oefen met de taal.  
Taal leer je niet alleen op school.” Jobhunter Marleen Teerhuis van 
de gemeente is betrokken bij het Albert Heijntraject. Zij vult aan: 
“Een droombaan is vaak niet meteen mogelijk. Een tussenstap 
helpt dan om werkervaring op te doen, om algemene vaardig- 
heden te leren. En het is goed voor de taalontwikkeling”.

Rijbewijs
Yonas woont in Zuidoost, in zijn eentje. Gelukkig heeft hij het druk, 
alleen wonen vindt hij moeilijk. Naast werk en school gaat hij elke 
dag naar de sportschool. Hij gaat ook af en toe lezen in de biblio-
theek of met vrienden naar het bowlingcentrum in Zuidoost.  
Zijn rijbewijs uit Eritrea is jammer genoeg niet geldig in Nederland. 
Als hij geld genoeg heeft, neemt hij rijles. Want een automonteur 
moet een rijbewijs hebben!
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“ Een droombaan is vaak niet  
meteen mogelijk. Een tussenstap  
helpt dan.” 
Marleen Teerhuis  |  Jobhunter gemeente Amsterdam

Yonas Fitsum (21) vluchtte uit Eritrea en kwam in 
juli 2017 aan in Nederland. Hij is net begonnen met 
de driejarige opleiding autotechniek aan het ROC. 
Daarmee werkt Yonas aan zijn droom: automonteur 
worden. Maar voor het zover is, moet hij nog een paar 
onderdelen van zijn inburgering afronden. Daarnaast 
werkt Yonas twee dagdelen per week bij de Albert 
Heijn: hij is 1 van de 15 deelnemers aan een project 
waarbij statushouders stage lopen bij de supermarkt. 

De gemeente heeft samen met de Albert Heijn een traject opge-
zet waarbij statushouders al tijdens hun inburgering werkervaring 
opdoen. De 15 deelnemers begonnen met een taalboost: een 
intensieve taaltraining van 7 weken, gericht op het werken in een 
supermarkt. Ze leren over de verschillende afdelingen binnen 
de supermarkt, de namen van de producten en vakjargon zoals 
afspiegelen. Yonas:”Wat je dan doet, is de producten netjes en  
strak in de vakken zetten. We oefenden ook met vragen die  
klanten kunnen stellen. De eerste vraag die ik kreeg was: ‘Waar 
staat de pindakaas?’ Gelukkig wist ik dat, ik vind pindakaas zelf 
ook lekker.”

Op proef
Na de taaltraining leerden de deelnemers om een sollicitatie- 
gesprek te voeren met een filiaalmanager. Yonas kwam daar  
soepel doorheen en is net begonnen aan zijn proefperiode. 
Als dat goed bevalt, volgt een contract voor 7 maanden. Maar 
wat heeft Yonas aan werken bij de AH, hij wil toch automonteur 
worden? Hij is daar duidelijk over: “Uiteindelijk wil ik automonteur 

Yonas bouwt aan zijn droom:  
 automonteur worden 



“Over vijf jaar willen wij  
het grootste online platform  
in de zorg zijn.”
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Slecht slapen door oorlog 
Shadi vertelt hoe hij zijn leven in Nederland weer opbouwt.  
“Het lijkt misschien makkelijk te gaan, maar het kost me veel  
moeite. Ik vluchtte voor de oorlog en slaap slecht vanwege dingen 
die ik meemaakte. En alles is hier zo anders. In Jemen staat het  
sociale leven centraal, hier draait het om werken. Daarnaast is  
iedereen hier erg direct, ik raak eraan gewend maar het blijft 
moeilijk. En jullie zijn van kinds af aan gewend om op de klok te 
leven. In Jemen werkte ik nooit met een agenda.” Martijn:  
“Ik vergeet vaak dat veel dingen voor Shadi niet vanzelfsprekend 
zijn. Hij is sociaal sterk, denkt altijd positief en heeft een enorm 
doorzettingsvermogen. Dat heeft hem ver gebracht, maar gaat 
natuurlijk niet vanzelf.” 

Door zijn lange werkdagen heeft Shadi weinig tijd voor zijn  
vrienden of een relatie. “Ik weet nog niet hoe dat hier gaat, een 
meisje versieren”, lacht Shadi. “De Nederlandse codes moet ik 
nog uitzoeken.”

“ Shadi denkt altijd positief en heeft  
een enorm doorzettingsvermogen. 
Dat heeft hem ver gebracht, maar  
het gaat natuurlijk niet vanzelf.” 
Martijn Stegenga  |  Mede-oprichter Elanza

Als jonge ondernemer liet Shadi Alhakimi (28) een 
florerend IT-bedrijf achter, toen hij in 2015 vanwege 
de oorlog Jemen ontvluchtte. Shadi: “Toen ik moest 
vluchten had ik een doel: net zoals in Jemen een leven 
als ondernemer opbouwen.” Drie jaar later geeft 
Shadi samen met mede-oprichter Martijn Stegenga 
leiding aan de veelbelovende start-up Elanza. 

In 2014 was Shadi al eens in Amsterdam om investeerders voor 
zijn bedrijf te zoeken. De stad met zijn liberale mensen beviel hem 
toen meteen. Shadi verbleef na aankomst in Nederland anderhalf 
jaar in verschillende AZC’s. Shadi: “Ik werd gek van het niks doen. 
Toen ik in Nijmegen aankwam, ging het beter. Hier deed ik veel 
vrijwilligerswerk, zo’n beetje in alle musea van Nijmegen.” 

Passie voor ondernemen
Shadi was een van de eerste deelnemers aan HackYourFuture,  
de kans voor vluchtelingen in AZC’s om een opleiding tot  
webdeveloper te volgen. Via-via kwam Shadi in contact met  
Martijn Stegenga. Ze delen de passie voor zelf ondernemen.  
Shadi en Martijn maakten een bedrijfsplan onder begeleiding  
van Refugees Forward, dat vluchtelingen ondersteunt bij het  
opzetten van een onderneming. Hun bedrijfsplan won een prijs 
van 10.000 euro. Prompt meldde zich een investeerder. Elanza 
kwam uit de startblokken, hun online platform dat zzp’ers in de 
zorg helpt bij hun bedrijfsvoering. Nieuwe zzp’ers hebben vaak 
moeite met administratie en facturering. Shadi: “Over vijf jaar  
willen wij het grootste online platform in de zorg zijn.”

Shadi is net als in Jemen weer ondernemer 



“Ik weet vaak niet hoe ik  
dingen hier moet regelen. 
Gelukkig zijn er altijd  
mensen die mij willen  
helpen”
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Tibetaanse hapjes
Urgen heeft het naar haar zin op haar werk en heeft leuk contact 
met haar collega’s. Vooral met Joyce, een collega met een Indone- 
sische achtergrond. “Ik vertel over het leven in Tibet, over het 
boeddhisme en over speciale Tibetaanse gerechten. Ik kook graag 
en neem wel eens iets mee om te laten proeven. Joyce vertelt mij 
over Indonesië”. Collega Joyce vult aan: “Ik vind het boeiend om 
de verhalen van Urgen over Tibet te horen. Intussen oefent ze ook 
haar spreekvaardigheid. Ze gaat snel vooruit”.

Wachten op een woning
Buiten haar werk heeft Urgen weinig contact met Amsterdammers,  
maar ze vindt ze wel behulpzaam. “Ik weet vaak niet hoe ik dingen 
moet regelen. Gelukkig zijn er altijd mensen die mij willen helpen. 
Ik woon nu in Noord op een kamer in een huis met andere mensen. 
Het is voor mij veel te druk, ik zou graag een eigen woning hebben.  
Maar hoe kom je daaraan?“ Inmiddels weet Urgen hoe het werkt: 
ze staat ingeschreven bij WoningNet. En wacht. 

“ Ik vind het boeiend om haar verhalen 
over Tibet te horen.” 
Joyce  |  Collega

Urgen Sangmo Khangsar (39) vluchtte vijf jaar  
geleden uit Tibet naar Nederland. Ze kreeg snel  
een verblijfsvergunning en een huis in Vlissingen.  
Ze voelde zich er eenzaam en vertrok naar  
Amsterdam. In Amsterdam ontmoeten Tibetanen  
elkaar elke maand in een restaurant. Urgen: “Ik heb 
daar vriendinnen gemaakt”. Ze werkt nu in een  
massagesalon.  

Urgen werkte in een klooster bij Lhasa. Naast Tibetaans spreekt 
zij ook Chinees. Eenmaal in Amsterdam vond zij snel werk in een 
Chinees restaurant. Maar het serveerwerk was zwaar: met volle 
dienbladen moest ze de vele trappetjes in het restaurant op en af. 
Urgen ging daarom in een massagesalon werken en leerde daar 
het vak van masseuse. Ze deed het werk graag maar verdiende als 
oproepkracht te weinig om in haar levensonderhoud te voorzien. 

Masseuse
Via haar klantmanager kwam Urgen in contact met een massage- 
salon voor traditionele Chinese massage. Urgen kreeg er een  
jaarcontract. De eerste maand volgde ze een individuele,  
intensieve taaltraining die is toegesneden op het werk in haar 
branche. Urgen leerde hier omgaan met klanten, uitleg geven  
over de verschillende behandelingen en Nederlandse begrippen. 
Ze werkt nu vijf dagen per week in de massagesalon en gaat  
daarnaast twee dagdelen naar de taalschool. Urgen: “Het is wel 
druk maar ik leer zo wel goed Nederlands”. 

Urgen vindt haar draai in Amsterdam



“Alles is goed, zolang ik 
  maar kan blijven werken”
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Kingsley Erhiamiantoe (29, Nigeria) kwam in 2006  
naar Nederland. Hij kreeg geen verblijfsvergunning  
en belandde in de illegaliteit. Tien jaar lang leefde 
hij op straat, sliep bij vrienden en kennissen of in de 
nachtopvang. In 2016 kreeg hij alsnog zijn vergunning. 
Kingsley kon terecht bij de Werkbrigade, gericht op 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Kingsley is erg blij met zijn werk. Eerst zwerfafval prikken en nu  
kliko’s schoonmaken. Hij werkt graag buiten en kan het goed 
vinden met zijn collega’s. Maar Kingsley is vooral blij met zijn 
onafhankelijkheid: “Als ‘illegaal’ ben je voor alles afhankelijk van 
anderen. Nu verdien ik mijn eigen geld en heb ik een woning.”  
Hij woont in Riekerhaven, een campus voor statushouders en  
studenten. Van thuiszitten raakt Kingsley onrustig en gestrest,  
dan komen nare herinneringen boven. Zijn baas maande hem  
dan ook om vakantie te nemen. Voor Kingsley hoeft dat niet. 

“Alles is goed”
Binnenkort loopt zijn contract af, bij de Werkbrigade kun je maxi-
maal twee jaar blijven. Klantmanager Marlet Schreuder herinnert 
zich haar eerste contact met Kingsley nog goed. “We waren  
begonnen met de intake van zo’n 250 statushouders in Riekerhaven.  
Kingsley belde mij. Hij moest vier weken wachten op zijn afspraak. 
Dat vond hij veel te lang duren, hij wilde graag werken”. Marlet 
twijfelt er niet aan dat de gemotiveerde Kingsley ander werk vindt. 
Door zijn werkervaring heeft hij nu een stevige basis en is zijn 
zelfvertrouwen gegroeid. “Alles is goed”, zegt Kingsley, “zolang 
ik maar kan blijven werken.” Kingsley heeft er alles voor over om 

zijn onafhankelijkheid te behouden. “Maar iets meer uitdaging 
zou toch fijn zijn?” vraagt Marlet. Ze praten binnenkort verder over 
wat hij écht zou willen.

Energie & veerkracht
Naast zijn baan volgt Kingsley twee avonden per week school voor 
zijn inburgering. Leren is moeilijk voor hem want hij heeft nooit op 
school gezeten. Marlet is verrast om te horen hoe ver Kingsley al 
is met zijn inburgeringsprogramma. “Dat je na 10 loodzware jaren 
nu met zoveel energie en veerkracht je leven hier opbouwt. Ik heb 
daar veel bewondering voor”.

Droomhuis in de Bijlmer
Zijn droombaan weet hij nog niet, maar Kingsley droomt wel over 
zijn ideale woning, in de Bijlmer. Hij was veel in de Bijlmer toen  
hij nog illegaal was en voelt zich daar thuis. Hoewel wonen in 
Riekerhaven voor hem niet ideaal is, is het een paradijs vergeleken 
met het straatleven. 

Ervaring bij Werkbrigade geeft Kingsley  
vertrouwen in de toekomst

“ Dat je na 10 loodzware jaren nu  
met zoveel energie en veerkracht je 
leven hier opbouwt. Ik heb daar veel 
bewondering voor.”  
Marlet Schreuder  |  Klantmanager gemeente Amsterdam



“Een dag in de week naar  
Sneek voor de opleiding  
Toerisme lijkt me heel leuk!”
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Elke week naar Sneek
Nu hij zijn diploma heeft, is zijn stagecontract bij Corendon
omgezet in een contract van zeven maanden. Vanaf het nieuwe
schooljaar gaat hij werk en opleiding weer combineren op de
opleiding Gastheer niveau 2. Deze tweejarige mbo-opleiding wil
Salam graag in één jaar afmaken. Want hij wil zo snel mogelijk  
naar de opleiding Toerisme niveau 4. Voor die opleiding moet hij 
dan wel één dag per week naar Sneek, dat lijkt hem “heel leuk”.  
Hij kan dan vier dagen in Amsterdam blijven werken om zijn  
eigen geld te verdienen, hij is daar optimistisch over: “Toeristen 
genoeg!”. 

Carnaval in Maastricht
Salam vindt het sowieso interessant om buiten Amsterdam te 
kijken. “In Amsterdam wonen 180 nationaliteiten, dat is toch  
geweldig! Heerlijk om te wonen. Koningsdag is typisch Nederlands.  
Maar buiten de stad is het ‘Nederlandser’. Ik heb bijvoorbeeld 
een dag carnaval gevierd in Maastricht. Niet verkleed hoor, ik heb 
vooral gekeken. Zo gezellig!”

Neemt Salam nog vakantie? Nee, hij gaat niet echt op vakantie 
maar binnenkort wel een dagje naar Sneek. “Ik ben nu al nieuws-
gierig hoe het daar is.” 

Na zijn vlucht uit Syrië kwam Salam Saab (25)  
in 2015 uitgerekend in Nederland terecht: het land 
onder de zeespiegel dat hem als kind al fascineerde.  
In Damascus studeerde hij rechten, in Nederland  
heeft hij daar niet veel aan. Hij kiest bewust voor een 
nieuwe weg. Deelname aan het WOW-leerwerktraject 
werkte voor hem als een vliegwiel om zijn weg te  
vinden in de hospitality-wereld. 

“Op de inburgeringscursus vroeg de docent of dit traject niet iets 
voor mij was. Omdat ik in Syrië, Libanon en Turkije al in de horeca 
werkte, leek het mij een mooie kans. Ik heb meteen ja gezegd.” 
Salam weet nu precies wat hij wil en gaat er vol enthousiasme voor. 
Salam begon in september 2017 samen met 20 andere status- 
houders aan het leerwerktraject. Onlangs ontving hij zijn diploma. 

Rechtenstudent wordt ober
Het WOW-leerwerktraject is een samenwerking tussen de  
gemeente Amsterdam, het ROC en WOW-Amsterdam.  
De deelnemers krijgen in het WOW-hostel in West les van  
ROC-docenten. Hier kunnen ze de lesstof meteen in de praktijk 
brengen. In het hostel (50 kamers, restaurant, evenementen- 
ruimte) leren de deelnemers koken, bedienen, onderhoud en 
receptiewerk. Ook de Nederlandse taal gericht op de horeca staat 
op het programma. Salam wilde voor zijn stage graag als ober 
werken en kon terecht bij het Corendon-hotel. Salam: “Ik heb 
leuke collega’s, onze gasten zijn hier op vakantie en willen alleen 
maar genieten.” 

Leerwerktraject biedt Salam nieuwe weg



“ Ik wil me graag bewijzen bij  
een organisatie, maar die moet  
mij wel eerst een kans geven”
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meegenomen, voerde Ghenowa de speeddate-sessies met haar 
zoon op haar arm.” Met succes: Ghenowa kreeg uiteindelijk een 
jaarcontract bij ABN AMRO. Net als meer dan tien andere status-
houders. 

Werken en studie combineren 
Ghenowa heeft het naar haar zin: “De collega’s zijn aardig en 
helpen mij op weg.” Ze durft weer te dromen, in haar geval over 
de studie Artificial Intelligence, het liefst gecombineerd met werk. 
Ghenowa vertelt enthousiast: “De bank biedt me veel kansen  
om mezelf te ontwikkelen. Zo volg ik relevante seminars over de 
laatste ontwikkelingen.” 

Goede samenwerking 
Terugkijkend is Ghenowa dankbaar voor de hulp: “Anne was als 
een zus voor me. Ze vroeg me altijd hoe het ging, praatte me 
moed in, motiveerde me.” Anne vult aan: “Het was een uitdaging
om een geschikte werkplek te vinden. Ghenowa vertrouwde mij 
volledig en samen dachten we na over haar toekomst. Ik ben blij 
dat ze zo goed terecht is gekomen.”

Ghenowa Al Daher Azzam vlucht in 2015 met haar  
éénjarige zoontje naar Nederland. “Ik kon door de 
oorlog niet in Syrië blijven. Zeker niet met een baby.  
Ik wil dat mijn zoon op een veilige plek opgroeit.  
En dus nam ik het risico om naar Europa te vluchten.” 
Drie jaar later woont ze in Amsterdam en werkt ze bij 
de ABN AMRO Bank.

In Syrië behaalde Ghenowa de bachelor Computer System 
Engineering. Tot haar vreugde is haar diploma ook in Nederland 
erkend. Ghenowa: “Sommige vrienden met een andere studie 
moeten helemaal opnieuw beginnen.” Toch was Ghenowa in het 
begin onzeker om aan de slag te gaan. “Iedereen is hier zo hoog-
opgeleid, spreekt goed Nederlands en Engels. Ik wil me graag 
bewijzen bij een organisatie, maar die moet mij wel eerst een kans 
geven”. Anne Lopulissa, jobhunter bij de gemeente Amsterdam, 
zag die onzekerheid: “In korte tijd kwam er veel op Ghenowa af. 
Inburgering, Nederlandse lessen, werk vinden, opvang voor haar 
zoon regelen… Ik praatte haar moed in om de eerste stap te 
zetten.”

Speeddate bij ABN AMRO 
De eerste stap was meedoen aan een speeddate-sessie bij de 
ABN AMRO Bank voor statushouders met een IT-achtergrond.  
Tot grote frustratie van Ghenowa annuleerde de baby-sitter  
op het laatste moment. Anne: “Deze belangrijke kans konden  
we niet laten schieten! Dus bood ik aan dat ze haar zoon kon  
meenemen zodat ik dat uurtje op haar zoon kon passen. Omdat  
de managers het juist leuk vonden dat Ghenowa haar kind had 
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Ghenowa werkt als IT’er bij ABN AMRO 

“ Ik ben blij dat Ghenowa zo goed  
terecht is gekomen.”  
Anne Lopulissa  |  Jobhunter gemeente Amsterdam



“Ik wil gewoon mijn eigen  
geld verdienen, ik ga niet  
wachten op een uitkering” 
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helpen ook. “Maar die wonen in Eindhoven en hebben hun eigen 
gezin. Dat is natuurlijk onhandig. Het liefst woon ik met de hele 
familie in Eindhoven.” En Amsterdam dan? Ashraf lacht: “Jaaa,  
ik heb het hier heerlijk. Maar mijn ouders en oma wonen liever in 
een kleinere stad.” 

Gamen & chillen
Eerst volgde Ashraf een opleiding Horeca, maar nu is hij overge-
stapt naar de opleiding Elektrotechniek. Ashraf vindt het werk  
bij NEMO leuk, maar ziet zichzelf niet zijn hele leven werken in  
de horeca. Kerem beaamt dat: “Nee, jij wilt veel meer. Misschien 
kan je na je opleiding fulltime werken bij NEMO, maar dan op de 
technische afdeling.” Verder spreekt Ashraf vaak af met vrienden. 
“Ik heb zoveel vrienden hier”, lacht Ashraf. Ook houdt hij van  
FIFA spelen op zijn Playstation. “En mijn telefoon is mijn leven!”, 
grapt hij. 

“ Ashraf doet alles doordacht en  
neemt zijn verantwoordelijkheid.  
Maar is ook altijd in voor een geintje.” 
Kerem Sökmen  |  Chef-kok bij NEMO Science Museum

Ashraf Nuaimi (20, Palestijnse gebieden) kwam in  
2014 als minderjarige statushouder alleen naar  
Nederland. Nu woont hij met zijn ouders en oma in 
Amsterdam-Noord. Ashraf werkt als parttime kok  
bij NEMO Science Museum en volgt de opleiding  
Elektrotechniek.

Twee jaar geleden begon Ashraf als afwasser bij NEMO. Ashraf: 
“Ik vond het stom, ik hou niet van afwassen. Maar ik wil mijn eigen 
geld verdienen en niet wachten op een uitkering.” Al snel groeide 
Ashraf door tot schoonmaker in de keuken, serveerder en uitein-
delijk kok. Salades, warme broodjes, hele gerechten – Ashraf leert 
snel en kan het allemaal. Chef-kok Kerem Sökmen is sinds een  
jaar zijn leidinggevende. Kerem is erg enthousiast: “Ashraf is een 
spontane en vrolijke jongen, altijd in voor een geintje. Maar hij is 
ook serieuzer dan andere studenten die bij ons werken. Hij doet  
alles doordacht en neemt zijn verantwoordelijkheid.” Kerem 
legt uit waarom NEMO graag een kans biedt aan statushouders: 
“NEMO ligt in het hart van Amsterdam. Wij vinden het belang-
rijk dat ons team een afspiegeling is van de samenleving om ons 
heen.”

Vertalen bij de kapper
Ashraf heeft een vriendelijke glimlach, ook wanneer hij vertelt 
over zijn verantwoordelijkheden thuis. Hij woont met zijn ouders 
en oma in Amsterdam-Noord. Het gaat hem als jonge twintiger 
makkelijker af zijn weg te vinden in Nederland. “Ik ben jong, ik kan 
werken en leer snel een nieuwe taal. Maar als je ouder bent is dat 
lastiger. Ik help mijn ouders veel met vertalen, bij bezoekjes aan  
de huisarts of de kapper… Eigenlijk bij alles.” Zijn broer en zus 

De vrolijke Ashraf werkt als kok bij 
NEMO Science Museum
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