
Welkom aan de Families Ahmad en Alhejeh! 
  

Dankzij iemand uit 
onze parochie- 

gemeenschap, 
namelijk Maria Boodts 
die haar woning graag 

ter beschikking 
wenste te stellen aan 

een vluchtelingen- 
gezin, woont er sinds 
woensdag 6 april een 

Syrische familie in 
onze parochie.  

Het zijn Koerden 
afkomstig uit de stad 
Aleppo. Dit is de 

grootste stad in Syrië 
en ligt in het NW 

ervan vlakbij de 
Turkse grens. Het 
centrum is nagenoeg 

volledig verwoest en 
tot heden vinden er 

nog dagelijks hevige 
gevechten plaats. 

Het is een familie met vijf kinderen.  

De ouders heten Mohammad en Fatima en zijn resp. 34 en 33 jaar. 
Er zijn 3 meisjes en 2 jongens. Mohammad Noor is de oudste zoon en is 11, Aya is 10, Ismaël is 

8, Sidra is 7 en Noora is 3 jaar. 
Hun moedertaal is Kurmanji, dit is de meest verspreide Koerdische taal in Syrië, maar ze 

spreken ook Arabisch, wat Turks en al een beetje Nederlands. 
Vader is schoenontwerper en had een eigen werkatelier om de schoenen te maken. 
Twee jaar geleden zijn zij voor het oorlogsgeweld moeten vluchten naar Turkije. Daar vond 

vader in Istanboel werk in een grote schoenfabriek. 
De Koerden worden in Turkije over het algemeen op vele vlakken écht uitgebuit en hij moest 

lang en hard werken aan een zeer karig loon. Ook was er geen enkele vorm van hulp, opvang of 
begeleiding. Een onhoudbare situatie voor een groot en jong gezin. 
Negen maanden geleden is vader Mohammad met Ismaël naar Europa gekomen en zijn ze na 

lange omzwervingen in Kapellen opgevangen. 
In januari is dan moeder Fatima met de andere vier kinderen via de Balkan route naar België 

kunnen komen. Sindsdien verbleven zij in een opvangplaats voor vluchtelingen in Lommel. 
Daar hebben wij ze op woensdag 6 april met auto’s gaan ophalen en naar hier gebracht. We 
hebben hun ’s middags met de hulp van Rachel en Pierre, Nadine en Chris, een lunch en  

s’ avonds een warme maaltijd aangeboden. 
Het is een sterk en gastvrij gezin met vriendelijke, sociale en gehoorzame kinderen. 

De kinderen gaan vanaf de eerste schooldag na de paasvakantie naar school en zijn heel 
leergierig. 
De ouders tonen veel respect voor de wijze waarop zij in België onthaald worden en zijn daar 

heel dankbaar voor. 
Wij hopen dat deze familie een warme en gastvrije parochiegemeenschap zal mogen ervaren. 

We zijn er ons van bewust dat de opvang en begeleiding van dit toffe gezin een hele uitdaging 
betekent voor alle vrijwilligers maar we hebben zelf reeds mogen ervaren dat het ook een hele 
verrijking voor onszelf inhoudt. 

            De stuurgroep 



Het Syrische gezin Ahmad is verhuisd naar de Molenstraat              (Oktober 2016) 

 
Een onderdeel van de diaconale werking binnen onze parochie is de opvang van vluchtelingen. 
In samenwerking met Caritas Internationaal werd door het parochie team besloten om binnen 

een termijn van één jaar twee vluchtelingen gezinnen op te nemen. 
 

Zoals jullie wellicht weten ondersteunen en begeleiden wij, sinds begin april, het Syrische gezin 
Ahmad. Mohamad Noor 11 en Aya 10 zitten nu in het vierde leerjaar, Ismail 8 in het tweede, 
Sidra 7 in het eerste en de kleine Noora 4 jaar in de eerste kleuterklas. Dankzij de gewaardeerde 

inzet van de Vrije Basisschool en de belangrijke inzet van enkele vrijwilligers hebben zij op korte 
termijn grote vooruitgang gemaakt in lezen, schrijven en rekenen. 

Papa Mohamad en mama Fatima volgden beiden met succes de inburgeringscursus en volgen 
sinds begin september Nederlandse les in Lier. Omdat papa graag vrachtwagen- of bus 
bestuurder zou worden en het Syrische rijbewijs in België niet meer geldig is, volgt hij nu de 

theoretische cursus en zal daarna het praktisch examen moeten afleggen. 
 

Gedurende zes maanden woonde de familie Ahmad in een huis in de Kromstraat van waaruit zij 
Ranst hebben leren kennen. Begin oktober zijn ze verhuisd naar de Molenstraat, waar onze 
erepastoor Robert Fierens, nog gewoond heeft. 

Via de Kerkraad en het sociaal verhuurkantoor in Lier werd er een huurovereenkomst afgesloten 
zodat het gezin hier voor lange tijd kan blijven wonen. 

Tijdens de voorbije mooie nazomerdagen van september werden er door tal van mensen uit 
onze parochie en door kennissen van Mohamad de tuin onder handen genomen. Anderen hebben 
dan weer gezorgd voor het meubilair en de inrichting van de woning zodat deze tegen 1 oktober 

instap klaar was. 
 

Mede in naam van de ganse familie, welke zéér dankbaar en erkentelijk is voor alle aangeboden 
meubels, huisraad, materialen en hulp en in naam van de leden van de stuurgroep willen wij 

iedereen daarvoor van harte bedanken. Onze oprechte dank gaat eveneens uit naar de leden 
van de Kerkraad, directie en leerkrachten van het Sint-Annuncia-instituut, leiding van Chiro, 
sponsors voor de financiële steun in de huurbijdrage en vrijwillige giften en alle mensen uit onze 

parochie die het gezin een warm hart toedragen.   
 

Van in het begin was het de bedoeling om vele mensen uit onze parochie erbij te betrekken.  
Met enige fierheid mogen we zeggen dat we hierin geslaagd zijn. 
Binnen het nieuwe project dat afgesloten werd tussen Fedasil en Caritas International om 

uitzonderlijk, voor en periode van zes maanden, erkende grote gezinnen financiële steun en 
begeleiding te bieden, zal het pand in de Kromstraat binnenkort de thuisbasis vormen voor een 

nieuw vluchtelingengezin. Land van herkomst of samenstelling van het gezin is nu, begin 
oktober nog niet gekend en wordt kortelings beslist door Fedasil. Na deze periode dienen zij 
eveneens een andere woning te zoeken, eventueel binnen het kader van de nog op te richten 

pastorale eenheid, in een van onze buurgemeenten. Hierna zal het project zowel door de 
eigenares van de woning in de Kromstraat als door de stuurgroep grondig worden geëvalueerd. 

Wij zijn ervan overtuigd dat dit nieuwe gezin ook op jullie gastvrijheid mag rekenen zodat het 
zich eveneens vlug zal thuis voelen in onze parochie. 
 

Mensen die dit project genegen zijn en financieel wensen te steunen kunnen dit doen door hun 
bijdrage over te maken op rekening van Argenta bank met nr. BE 94 9731 6329 7514 met 

vermelding” Parochiaal hulpfonds vluchtelingen”. 
Voor alle verder informatie kan u steeds terecht bij één van de leden van de stuurgroep. 
Bruno Degeyter                  Eksterlaan 23         tel.nr: 03 485 64 43 

Peter Houlleberghs             Veldstraat 20          tel.nr: 03 225 56 26 
Nadine Verheyen-Boeren    Broechemlei 73       tel.nr: 03 475 14 06 

Joris Reymen                     Hogenaardseweg 9  tel.nr: 03 353 32 76 
 



Misschien is het 

sommigen onder jullie al 
opgevallen dat er 
opnieuw bedrijvigheid 

heerst in het huis in de 
Kromstraat. 

Gezien het potentieel van 
de woning en het feit dat 
dit soort grote woningen 

nauwelijks beschikbaar 
zijn, heeft Caritas 

rechtstreeks contact 
opgenomen met de 
eigenares en bekomen 

dat het huis nog 
gedurende 1 jaar verder 

kan gehuurd worden . 
Ondertussen verblijft het Syrische gezin Alhejeh nu in het huis. Het gezin bestaat uit vader, een 
gehuwde dochter met haar man en zijn broertje van 10 jaar, een dochter van 14 en twee zonen 

van 10 en 7 jaar.  De oudste zoon en de vrouw zijn omgekomen in Damascus; ze werden 
bedolven onder het puin tijdens een bombardement. 

De oudste dochter met haar man en klein broertje verblijven reeds meerdere maanden in België 
en spreken en begrijpen al wat Nederlands. De overige zijn sinds kort uit Griekenland, en in het 
kader van gezinshereniging, naar België over gekomen en spreken enkel Arabisch. 

Op 3 maart bezochten we met een aantal mensen van de kerngroep, die destijds het gezin 
Ahmad hebben begeleid, het nieuwe gezin.  Het was een hartelijk welkom met koffie en thee en 

zelfgemaakte koekjes.  Gelukkig konden we rekenen op Aya van het gezin Ahmad om een aantal 
zaken voor ons te vertalen.  Magda, die een aardig woordje Grieks praat, had onmiddellijk een 

conversatie met de jongste dochter die tijdens hun verblijf in Griekenland had gestudeerd.   
Er was ook onmiddellijk interesse om de aangeboden hulp in verband met de Nederlandse lessen 
te aanvaarden; Magda en Joris zullen dit voor hun rekening nemen.  De kinderen keken allen 

zeer uit naar het schoolgaan, de jongste 3 jongens komen trouwens ook terecht in het 
Annuncia-instituut.  De twee families hebben onderling contact en als ervaringsdeskundigen 

wijst de familie Ahmad hen de weg in Ranst.  Het nieuwe gezin was zeer blij met de 
kennismaking en apprecieerde ten volle de ondersteuning die hen aangeboden werd.   
We hopen dat ze zich zeer thuis voelen in onze gemeente! 

 
Nadine Boeren - maart 2017 

 


