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Voetballuh!!!

Voetbal is een goede manier om spelenderwijs te integreren.
Daarom startte VluchtelingenWerk Noord Nederland samen met
de KNVB het project Sport kleurt! om meer vluchtelingen bij het
voetbal te betrekken. En wie weet helpt een vluchteling Oranje
over een paar jaar aan een kampioenschap.
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Geen profcarrière, wél een verblijfsvergunning

‘V

ia via hoorde ik dat VluchtelingenWerk Noord
Nederland het project Sport Kleurt! was
begonnen. Ik voetbal zelf al bij FVC maar het
leek me leuk assistent-trainer te worden bij voetbalvereniging Leeuwarden. Hoe meer sport hoe beter.
Ik nam contact met ze op en nu train ik kinderen in
de leeftijd van negen en tien jaar.’ Vetinho Domingos
(22) uit Angola vindt het voetbalproject een ontzettend goed initiatief. ‘Doordat er nu meer trainers
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zijn, krijgen meer kinderen de kans te leren voetballen. Vroeger wilde ik heel graag profvoetballer
worden, maar in 2005 kreeg ik een zware knieblessure. Dus die droom moest ik bijstellen.’ Maar
Vetinho had meer dromen en zijn allergrootste
droom kwam onlangs wél uit. ‘Ik heb een verblijfsvergunning gekregen! Eindelijk heb ik zekerheid en
kan ik mijn toekomst in Nederland uitstippelen. In
september begin ik met een opleiding.’

WAT ER IS.’

Het liefst elke dag voetballen

‘E

en keer scoorde ik zes doelpunten in één
wedstrijd! Samen met Jorrit en Jan-Tinus ben
ik de beste van ons team. Later wil ik net zo
goed worden als Miralem Sulejmani van Ajax’, zegt
Shabani Fumbele (10).
Hij werd geboren in een vluchtelingenkamp in
Tanzania, waar hij veel voetbalde met zijn broer en
neef. Drie jaar geleden kwam het gezin Fumbele als
uitgenodigde vluchtelingen naar Nederland. ‘Ik ben

heel blij dat ik lid ben bij voetbalvereniging Buitenpost, want ik vind voetballen gewoon het allerleukste wat er is.
Op zaterdag speel ik altijd wedstrijden en twee
keer in de week moet ik trainen.’ Shabani heeft veel
vriendjes gemaakt op de club. Op die manier heeft
hij ook heel snel Nederlands geleerd. ‘Als ik vrij ben
ga ik vaak naar andere wedstrijden kijken op de
club. Want het liefst voetbal ik elke dag.’
ZOMER 2010
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Uitlaatklep in een onzekere periode

‘D

it project maakt mijn leven stabieler. Ik ben
gek op kinderen en verslaafd aan sporten. Dat
ik die twee zaken kan combineren als trainer
van een jeugdvoetbalteam is echt geweldig. Sporten
vind ik ontzettend belangrijk in de opvoeding. Op
school leren de kinderen schrijven en rekenen, maar
sport kan echt als uitlaatklep fungeren. Dat geldt
zeker voor mij.’ James Lad (42) vluchtte twintig jaar
geleden naar Nederland. Hij trouwde een Neder-
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landse en heeft twee prachtige kinderen met haar.
Maar onlangs kreeg hij te horen dat hij terug moet
naar Nigeria. Hij heeft een nieuwe aanvraag ingediend, want teruggaan is geen optie. ‘Ik zit in een
onzekere periode. Daar kan je ontzettend gedeprimeerd van raken. Maar dat laat ik niet gebeuren. Ik
weiger. Ik sport! Daarin kan ik alles kwijt, dat houdt
me op de been. Mijn toekomst zie ik positief
tegemoet. Ik blijf vechten en ik geef niet op.’

TOEKOMST DENKEN.’

Kopje koffie met de bondscoach?

‘A

ls de bondscoach belt, gaan we zeker een
kopje koffie drinken’, zegt profvoetballer Reza
Ghoochannejhad (22) van de Leeuwardense
club SC Cambuur. ‘Als klein mannetje begon ik op
de voetbalschool van Cambuur. Na een paar
uitstapjes, waaronder het Olympisch elftal, ben ik
weer terug waar het allemaal begon.’ Vorig jaar
begon hij naast zijn voetbalcarrière met een studie
rechten. ‘Voetballen is leuk, maar je moet ook aan

de toekomst denken. En rechten ligt me. Dat onze
familie Iran ontvluchtte en de jarenlange asielprocedure daarna, hebben misschien wel invloed gehad
op mijn studiekeuze. ‘Ik ben opgegroeid met de
overtuiging dat je moet opkomen voor wat rechtvaardig is. En na deze studie ben ik in staat anderen
te helpen.’ Waarin zou hij het liefst uitblinken:
voetbal of rechten? ‘Allebei, dat zou absoluut het
mooiste zijn!’
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