Van Afkomst naar Toekomst

“ Ik zal er voor zorgen dat mijn kinderen mij zien als een sterke vader. Geen vader
die ziek is. Of die niet goed Nederlands spreekt. Iedere dag oefen ik 3 uur om beter
Nederlands te leren spreken!” En Skaady spreekt vol vuur verder: “Kijk mij eens
Nederlands spreken. Voor 3 jaar geleden kon ik nog geen zin Nederlands en ik kan nu
mijn verhaal vertellen!” En hij vertelt zijn verhaal. Over de burgeroorlog in zijn
gebied waar hij vandaan komt. Waar zoveel slachtoffers zijn gevallen. Zijn vlucht met
zijn gezin naar het buurland. Hoe hij daar weer aan de slag kwam als
vrachtwagenchauffeur en heeft gewerkt op een vorkheftruck. De pijn aan zijn rug
waar hij sinds zijn jonge jaren al last van heeft. Toch voelde hij de pijn niet als hij in
een vrachtwagen reed. Het liefst was hij onderweg naar verre oorden als Saoedi
Arabië of Qatar. Om dan weer thuis te komen bij zijn vrouw en drie kinderen.
Na is alles anders. Iedere dag maakt hij een praatje met zijn vriendelijke buurman.
Hij zegt dat hij met hem de Nederlandse taal oefent. Hij wil graag aan het werk en
vorige week vertelde hij aan zijn klantmanager van de gemeente Almere hoe
gemotiveerd hij is om weer aan de slag te gaan. Het liefst als een
vrachtwagenchauffeur. Buschauffeur is ook goed. Eventueel chauffeur om leerlingen
te vervoeren. Anders ziet hij werken op een vorkheftruck ook wel zitten. Als hij bij al
deze banen maar niet hoeft te tillen. Dan speelt zijn rug op die zorgt voor
verschrikkelijke pijn. Met de klantmanager spreken we af dat kan deelnemen aan het
mentorproject Van Afkomst naar Toekomst.
De KIM is onlangs gestart met dit project dat nieuwkomers (vooral mensen uit Syrie
en andere landen uit het Midden Oosten) de kans geeft om met ondersteuning van
een vrijwillige mentor een geschikte baan te vinden waardoor ze beter perspectief
krijgen op hun toekomst. De talenten van nieuwkomers worden in het project als
uitgangspunt genomen. Door koppeling met een mentor worden er stappen gezet
richting werk doordat de mentor zijn netwerk aanspreekt en meehelpt zoeken naar
relevante banen. Nieuwkomers met een baan integreren beter en worden minder
afhankelijk van een uitkering en/of instanties.

Mentor Jan wil Shaady wel verder op weg helpen richting een betaalde baan als
chauffeur. Jan heeft een automobielbedrijf. Ondanks dat Jan allang met pensioen
had gekund, zet hij zich graag als vrijwilliger in voor anderen die een steun in de rug
nodig hebben. Hij gelooft in de mogelijkheden van Shaady. Maar het belangrijkste is
wat Shaady zelf wil. Dat is voor Shaady niet moeilijk: het liefst wil hij als chauffeur
achter het stuur zitten en verre reizen maken. En dan weer thuis komen. Bij zijn
vrouw en drie kinderen. Vier kinderen binnenkort. Want een onverwachtse
gebeurtenis dient zich binnenkort aan……over nieuwe toekomst gesproken!
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