
“  ” 

“Ik had contact met een jonge vader van een Syrisch vluchtelingengezin. We hebben elkaar 
ontmoet via een gemeenschappelijke vriend. Ik vroeg hem om hulp bij wat werkzaamheden in 
een gemeenschappelijke ruimte van het plaatselijke gemeenschapshuis. Hij vertelde me dat hij in 
zijn land een professional in dit soort werk was. 
 
Toen ontmoetten we elkaar en liepen we naar de gemeenschappelijke ruimte om het werk te 
bekijken dat moest worden gedaan. Na het bekijken van de ruimte zei hij dat het geen probleem 
zou zijn en dat hij graag over een paar weken zou willen helpen, wanneer hij meer tijd zou 
hebben. Een paar weken later sprak ik met hem aan de telefoon om een datum voor de 
werkzaamheden in te stellen. Hij was nieuwsgierig of ik thuis was, of ik alleen thuis was en of hij 
kon komen. Ik zei dat ik aan het werk was en ik had geen tijd om hem die avond te ontmoeten. Ik 
vroeg waarom hij me wilde ontmoeten. Hij zei dat hij me iets wilde vragen. Ik zei dat hij altijd 
welkom was om dingen te vragen, maar dat ik hem vanavond niet kon ontmoeten. Dat was de 
laatste keer dat ik hem sprak. Ik was een beetje in shock over zijn vragen en opmerkingen en 
dacht terug aan het gesprek dat we een paar weken eerder hadden toen we naar de 
gemeenschappelijke ruimte liepen. Ik had gezegd dat het uit was met mijn vriendje. 
 
Ik voelde me teleurgesteld en gedesillusioneerd over de manier waarop het gesprek verliep. Ik 

vroeg een paar collega's en vrienden uit de buurt om de communicatie met hem over te nemen. 

Dat was de laatste keer dat ik hem sprak. 

 



 

Weken voor het incident hadden ze een afspraak 

om in een gemeenschappelijke ruimte te kijken 

naar het werk dat gedaan moest worden. Ze 

hebben samen rondgelopen in de ruimte terwijl de 

verteller liet weten dat ze het had uitgemaakt met 

haar vriend.  








