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Op een bovenhuis in Rosmalen woont de zesentwintig jarige 
Kaniwar Ali, samen met zijn vader, moeder en zus. Van de 

miljoenenstad Aleppo in Syrië naar het Brabantse dorp 
Rosmalen. “Hier ligt mijn toekomst”, aldus Kaniwar die droomt 

van een baan als automonteur.
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toekomst

Kaniwar Ali:
Hier ligt mijn 
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De beelden van stromen vluchtelingen die per boot aankomen in Griekenland en 
te voet door Europa trekken, staan ons op het netvlies gegrift. Wij kennen de 
beelden slechts van TV. Voor het gezin Ali was het werkelijkheid.  
Kaniwar is nu een jaar in Nederland en staat me graag te woord. De deur zwaait 
open en hij ontvangt me met de woorden: “Je bent vijf minuten te laat!” Een 
brede lach, parelwitte tanden en donkere ogen. Een ferme handdruk. Ik sta 
versteld van zijn Nederlands. Hoe kan iemand in één jaar tijd zo goed de taal 
leren?

Hoe kan iemand in een jaar tijd 
zo goed de taal leren?

Al snel wordt me duidelijk dat Kaniwar liever voor-  dan achteruit kijkt. Omdat ik 
ernaar vraag wil hij wel wat vertellen over het ‘vluchtverhaal’ van de familie. “Wij 
zijn Koerdisch. Geboren in Aleppo. In 2011 begon de oorlog in Syrië en een jaar 
daarna vluchtten we naar Istanboel in Turkije. Mijn zus, moeder en ik hebben hier 
vijf jaar gewoond en gewerkt in een textielfabriek. Werkdagen van twaalf uur. We 
waren al die tijd illegaal in Turkije. Geen papieren, niets.”
De vader van het gezin vlucht met de boot naar Griekenland en gaat te voet 
verder via Macedonië en Servië. Een tocht van tien dagen. Uiteindelijk komt hij in 
Nederland terecht, in Ter Apel, waarna hij van AZC naar AZC trekt. Hij tikt er zes 
aan in tweeëneenhalf jaar tijd. Hij heeft één doel voor ogen: zijn gezin naar het 
veilige Nederland halen. En dat lukt. In 2017 wordt het gezin na vijf jaar met elkaar 
herenigd, in het AZC in Veenhuizen. Behalve de oudste broer, die komt in 
Düsseldorf terecht.

Rosmalen
Na drie dagen AZC krijgt het gezin Ali een huis toegewezen in Rosmalen aan de 
Canadalaan. Vlak bij OJC Rosmalen waar vrolijke jongens en meisjes opgewekt 
achter een bal aan rennen. Van een miljoenenstad Aleppo naar het rustige dorp 
Rosmalen. Kaniwar over de eerste weken: “Ik sprak geen woord Nederlands. De 
buurman vroeg aan me ‘Hoe heet je?’ en ik verstond hem niet. Ik zocht alles op 
via Google Translate. Via Vluchtelingen Werk Nederland kwam ik bij de 
Nederlandse les terecht.
We vinden het hier fijn. Ik was bij mijn broer in Düsseldorf, maar daar vond ik de 
mensen niet aardig. Ze keken me niet aan en zeiden niets. Het leek wel of ze bang 
voor me waren. Hier zegt iedereen me gedag op straat en ze helpen me. Ik vind de 
mensen hier echt vriendelijk.”
Nu loopt hij, naast zijn opleiding Nederlands, twee dagen stage bij een 
autobedrijf in Kruisstraat. Hij kocht een fiets via Marktplaats en gaat met de fiets 
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naar de Nederlandse les in Den Bosch en de stage in 
Kruisstraat. Hij slaagde dit jaar ook in één keer voor zijn 
rijbewijs. Onlangs heeft hij zijn eerste auto gekocht. Zijn 
abonnement op de sportschool heeft hij niet verlengd, 
want hij kwam er niet toe. Hij is te druk en ’s avond te moe!

Verdriet
Voor me aan tafel zit een opgewekte jongeman die zijn 
leven aardig oppakt in zijn nieuwe land. Op de bank zitten 
zijn vader en moeder. Ze spreken geen Nederlands. Als het 
woord Aleppo valt, kijkt zijn vader steeds op. Kaniwar: “Mijn 
vader en moeder kunnen geen Nederlands leren. Ze 

hebben teveel zorgen, hun hoofd zit te vol. Daarom moet ik 
veel voor ze regelen in Nederland. Alle regeltjes en 
afspraken, het is voor hen niet te begrijpen.”
Wat doet het met je, om zo je geboorteland achter je te 
laten? Enigszins beschroomd stel ik de vraag aan Kaniwar. 
Zijn ogen staan op slag somber. “Ik ben gelukkig druk 
bezig, dat zorgt voor afleiding. Maar het gevoel van gemis 
en verdriet is er altijd. Soms op de achtergrond, maar 
bijvoorbeeld ’s nachts op de voorgrond. Dan pieker ik veel. 
Ik hoop dat ik hier een goede toekomst opbouw en het dan 
allemaal kan vergeten. Ik wil vooruitkijken, niet terugkijken” 
herhaalt Kaniwar zijn levensvisie nog maar eens.
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Automonteur
Enthousiast praat hij over zijn droom automonteur 
te worden. In Aleppo werkte hij zeven jaar in die 
functie. “Maar in Nederland is alles anders. In Syrië 
kon je de APK afkopen, maar hier gelden strenge 
eisen. De arbeidsomstandigheden waren veel 
slechter. Daar hadden we geen brug, je lag altijd 
onder de auto op de vloer en je deed alles op eigen 
kracht. Hier heb je goed materiaal zoals 
handschoenen, helmen en luchtpompen.”
Hij is leergierig en wil vooruit. Hij loopt stage bij een 
reparatiebedrijf van Mercedes-bussen en campers in 
Kruisstraat. “Mijn baas zegt dat ik soms te snel wil, 
dat ik ongeduldig ben. Maar ik mag pas iets 
uitvoeren als ik toestemming heb van de baas. Ik 
hoop volgend jaar een MBO-opleiding autotechniek 
te starten.”

Bij het afscheid vraag ik hem toch nog even waarom 
hij me bij binnenkomst wees op het feit dat ik vijf 
minuten te laat kwam. “Dat was één van de eerste 
dingen die ik leerde, dat je in Nederland altijd op tijd 
moet komen. Daarom heb ik geleerd ook altijd stipt 
op tijd te zijn, en viel het me dus op dat jij te laat 
was!” lacht Kaniwar. 

Ik twijfel of ik hem zal uitleggen wat het Brabants 
kwartiertje inhoudt, maar besluit het voor me te 
houden. Hij had gewoon gelijk, ik was te laat. Met 
deze instelling komt hij er wel in Nederland!
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Ik wil 
vooruitkijken 

niet  
terugkijken


