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NEDERLANDS LEREN
IS HEEL BELANGRIJK
WANT DAT GEEFT JE

KANSEN. 
 

JE MOET KANSEN
ZOEKEN!

Bijna vier jaar geleden kwam ik

van Syrië naar België. Ik startte

met Nederlandse lessen in

Leopoldsburg. Daar behaalde ik

niveau 1.1 en 1.2. Toen ik een

verblijfsvergunning kreeg,

verhuisde ik naar Mol. Daar

volgde ik niveau 2.1 bij CVO

EduKempen. Ik was geslaagd

voor mondeling, maar niet voor

schriftelijk. Omdat ik begon te

werken, stopte ik met de lessen.

AMAR
25 jaar  - uit Syrië

Ik hoop dat mijn eigen restaurant het

beste wordt in België en misschien wel in

Europa. Dat gaat lukken want ik wil dit! In

de golfclub praat ik Nederlands met

collega’s. Als ik een nieuw gerecht zie,

vraag ik aan de andere koks wat erin zit en

daarna maak ik het klaar. Ik zeg dat ze het

moeten vertellen als ik iets niet juist zeg.

 

Ik wilde altijd al kok worden. In Syrië heb

ik hiervoor 5 jaar gestudeerd en in

verschillende restaurants gewerkt. Koken

blijft mijn passie. Daarom wil ik hier ook

een diploma  chef-kok hebben. Met de

hulp van de trajectbegeleider van CVO

EduKempen heb ik een aanvraag

ingediend voor een diploma-

gelijkschakeling van mijn diploma uit

Syrië. Hier wacht ik nog op, maar

ondertussen ben ik bezig met de opleiding

kok. Dat vind ik heel leuk.

Ik spreek goed Nederlands omdat ik altijd

samengewerkt heb met Belgen. Ik werkte

twee jaar in een fabriek als sorteerder en

heftruckchauffeur. In het begin was mijn

Nederlands slecht, maar door veel te

praten met collega’s is het beter geworden.

Ik deed vrijwilligerswerk bij Actie MIN in

Mol. Daar praatte ik veel met de andere

vrijwilligers. Ik heb ook Nederlands

geleerd via Netflix. Ik zette altijd de

Nederlandse ondertiteling op. Ik kijk veel

filmpjes via YouTube en luister naar de

Vlaamse radio. In de bib heb ik een goed

boek gevonden met veel Arabische

woorden die vertaald zijn in het

Nederlands.

 

Nu werk ik al 10 maanden als kok in het

restaurant van de Kempense Golfclub in

Mol-Rauw. Mijn droom is om later mijn

eigen restaurant te hebben, maar daarvoor

moet ik eerst weten wat de Belg graag eet.


