'20

kilometer is niets in vergelijking met de vluchtelingen'

Leidse jongeren lopen de
Nacht van de Vluchteling
LEIDEN - Ruim vijfduizend mensen
wandelden in de Nacht van de Vluchtellng, van 16 op 17 juni jongstleden
1,6 miljoen euro bijeen. Zo ook Kawa
Mazoori, jongerenwerker uit Leiden.
Hij liep met Achraf Boy mee met
een team in Amsterdam. Hij vertelt
enthousiast en met trots over wat hij
onderweg meemaakte en over waarom hij en zijn jongeren ervoor kozen
om mee te lopen.
door Eddo Velders

Mazoori: "Vanuit Southpark, ons
honkaan de Boshuizerkade in ZuidWest, onderneemt Stichting Jeugd
enJongerenwerk allerlei recreatieve en educatieve activiteiten. Dit is
een van de zes plekken in de stad
van waaruit wij werken. Leidse
jongeren waarderen <lit en hebben
zelf een grote inbreng. Meedoen
aan de Nacht van de Vluchteling
kwam dan ook uit bun koker. Zij
_voelen zich betrokken bij vluchtelingen. Vluchten is vaak een onderdeel van bun eigen verhaal of dat
van bun ouders. Die wandeling in
de nacht bood hen de kans te beleven wat vele miljoenen mensen
ervaren tijdens bun vlucht."
We spraken vooraf over bet lopen
van de twintig of de veertig kilometer. "Laten we maar beginnen
met twintig. We kijken hoe dat
bevalt en misschien gaan we volgend jaar voor veertig", was bun
reactie. Onze ouders, vrienden en
twee Leidse bedrijven sponsorden
ons gul. Ons team droeg ruim vijfhonderd euro bij. Geweldig dat ons
netwerk zo bij ons betrokken was.
Albert Heijn Kooiplein vulde onze
rugzakken en Marshall Security
schonk een bedrag."

Gesprekken
Onze ploeg van vijflopers, drie jongeren en twee begeleiders, vertrok
na enkele toespraken rond 19:00
uur in de avond. Al snel raakten
we met allerlei mensen in gesprek.
Mooi om te merken dat allerlei
mensen meeliepen. Mensen die
zelf gevlucht waren en ouderen
en jongeren, die aandacht wilden
vragen voor bet lot van vele vluchtelingen over de gehele wereld.
Op de jongeren maakte dit veel
indrn
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Achraf Boy, Kowa Mazoori en de jongeren die meeliepen tijdens de Nacht van
de Vluchteling (Foto: pr/Kawa Mazoori).

weg maakten veel los. "Nederland
is een veilig land met veel kansen.
Voor iedereen zijn die gelijk. Als je
je best doet liggen vele mogelijkheden voor je open. Dat betekent
niet dat alles vanzelf gaat. Je moet
er wel wat voor doen en soms pijn
lijden."
Onze tocht kronkelde door Amsterdam. Onderweg stelden grote posters ons pittige vragen zoals 'Welk
percentage van de vluchtelingen
is kind en hoeveel mensen zijn
ontheemd in bun eigen regio?'
Voldoende stof tot nadenken en
gelukkig kregen we een stukje
verderop bet antwoord. Dat maakte ons meestal stil en bescheiden.
Hoewel wij maar twintig kilometer liepen hadden we toch last van
blaren en stramme benen. "Best

zwaar, maar bet is niets in vergelijking met vluchtelingen. Zij krijgen onderweg geen snoepjes en
drinken uitgedeeld en dragen ook
nog eens bun schamele bezit mee",
vertelde een van ons.

Trots en dankbaar
Mazoori stipt tussen de regels door
zijn eigen vlucht vanuit Irak aan.
In 1995 verliet hij huis en haard
en kwam uiteindelijk in Nederland
terecht. Dankbaarheid is de ondertoon van zijn verhaal. "Ik ben ontzettend trots op onze jongeren.
Geweldig te zien dat ze zich willen
inspannen en ontdekken dat niets
vanzelf komt. Door bun voorbeeld
lopen we volgend jaar met een nog
grotere groep. Dit werkt aanstekelijk". •

