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Ayman en Wafaa Alamori over de verschillen tussen Nederland en Syrië
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Familie Alamori bouwt een bestaan op in Haarlem

De coronastilte
is beter dan de
bommen in Syrië
Bijna tien jaar geleden ontvluchtten Ayman en Wafaa Alamori met hun kinderen de oorlog in Syrië. Een lange reis leidde uiteindelijk naar het Haarlemse
Schalkwijk waar ze een nieuw bestaan proberen op te bouwen. „Syriërs gaan
anders met de coronamaatregelen om, we vergelijken het met de oorlog.”
Hein van der Steur

Haarlem
De 11-jarige Abdullah
en zijn iets jongere broertje Seaad
zitten te giechelen op de leren
bank. Ze hebben even pauze van
hun huiswerk, hun oudere broer
Mohamad is nog druk bezig. De
kleinste van het huis, Omar, ligt te
slapen, terwijl Ayman druk is aan
de telefoon over werk.
„Het gaat goed met thuiswerken,
maar ik mis mijn klasgenoten”,
zegt Abdullah. Arabisch gezang
klinkt uit de tv als zijn moeder
thuiskomt van haar afspraak in het
ziekenhuis. Ayman legt zijn telefoon weg en glimlacht naar zijn
jongens. Zij zijn de reden dat hij
zijn geboortestad Kafir Zita in 2012
verliet. ,,Mijn gezin is nummer 1.
Ik moet hun beschermen, zorgen
dat zij een toekomst hebben.”

Oude huis

We zijn nu
Syrische
Nederlanders.
Daar is niets
meer. Hier
hebben onze
kinderen een
toekomst

Het gezin is net op tijd gevlucht
naar Turkije. „We wilden eerder
weg, maar mijn moeder was ziek
en had onze zorg nodig.” De droevige gevolgen van een langer verblijf worden duidelijk als Ayman
een foto laat zien van hun oude
huis, totaal verwoest. „De stad
Kafir Zita bestaat niet meer, iedereen is dood of gevlucht.” Abdullah
meent zich „een boerderij met veel
vruchten” te herinneren. „Dat
waren de olijf- en pistachebomen
bij oma. Daar kwamen we vroeger
vaak”, lacht Ayman. Van de boerderij zal net als hun huis nu niet veel
meer over zijn.
De familie van Ayman en Wafaa
werd door de oorlog uiteengereten.
Net als miljoenen andere gevluchte
Syriërs kwamen ze overal terecht.
Wafaa somt de nieuwe thuislanden
op van haar broers en zussen. Drie
broers in Duitsland, twee in Polen,
een zus in Saoedi-Arabië, een ander
in Dubai. En gelukkig ook in Nederland. „Ik heb hier vier zussen
en een broer.” Twee zussen wonen
nog steeds in Syrië. „Die wilden
niet weg.”
De familie van Ayman woont
zelfs op andere continenten. Abdullah en Seaad volgen het gesprek
zwijgend op de bank, af en toe een
ondeugende blik uitwisselend.
Over de lange reis vertellen Ayman en Wafaa niet veel, behalve
dat het „heel zwaar en gevaarlijk”

was. De dag van aankomst in Nederland in 2014 herinneren ze zich
nog goed. Wafaa: „Het was koud en
regende. Een lieve mevrouw gaf
ons haar paraplu en vertelde hoe
we bij het asielzoekerscentrum
moesten komen.”
De eerste maanden in Nederland
vielen het echtpaar zwaar. „We
waren veilig, maar hadden geen
geld.” Om wat extra’s te verdienen,
verkocht Ayman prepaid telefoonkaarten. Wafaa: „Met dat geld
konden we af en toe iets leuks
kopen voor de kinderen.”

Schalkwijk
Gelukkig kreeg het gezin al snel
een appartement in Schalkwijk.
Ayman: „We wilden eigenlijk naar
Denemarken of Zweden, maar een
vriend adviseerde ons hier te blijven. ’Het is een goed land met
aardige mensen’, zei hij.”
Seaad laat de knuffel zien die hij
destijds van ’een lieve buschauffeur’ kreeg die de kinderen naar
school bracht. Ayman en Wafaa
bleven en leerden Nederlands met
behulp van taalcoach Fleur en haar
echtgenoot Peter, die goede vrienden werden van het gezin. „Echt
aardige mensen. Zij hebben ons

heel erg geholpen”, vertelt Ayman,
die filosofie studeerde in Syrië en
daar eigenaar was van een privéschool. Wafaa was IT’er en werkte
als programmeur.

Restaurant
Het Aerdenhoutse echtpaar hielp
Ayman en Wafaa in 2018 zelfs met
het opzetten van Syrisch restaurant
Alamori. Helaas werd het restaurant geen succes en het sloot in
2019 zijn deuren.
Het stel is niet bij de pakken
neer gaan zitten. Wafaa wil haar
kookkunsten nu via Catering Alamori aanbieden. Ayman mag zich
sinds negen maanden de trotse
eigenaar noemen van buurtsupermarkt Alamori, in de Bernadottelaan, niet ver van hun appartement. Ayman heeft de winkel ’veel
mooier’ gemaakt en denkt dat zijn
supermarkt een succes kan worden.
Voor de recente rellen in Schalkwijk hebben Ayman en Wafaa
weinig begrip. „Ik snap het niet.
De maatregelen zijn er toch om ons
te beschermen”, zegt Wafaa. Ayman
vindt het gezellig dat hij vaker bij
zijn gezin is. „Syriërs gaan anders
om met de maatregelen. Wij verge-

Sinds 2015 woont het gezin in Schalkwijk.

lijken het met de oorlog. Daar at je
de ene dag met een vriend, de
volgende dag lag hij onder de
grond.”
Hij vertelt over een bevriende
Syriër die laatst panisch voor zijn
deur stond. „Hij was bang dat hij
weer moest vluchten toen hij de
rellen in Schalkwijk zag.” Ayman
bedoelt vluchten voor de politie,

niet voor de relschoppers. „De
oorlog zit nog steeds in zijn hersenen.”

Luchtalarm
Opeens begint buiten het maandelijkse testalarm te loeien. Abdullah
en Seaad schudden hun hoofd, ze
weten niet waarom dat is. In Kafir
Zita was zo’n alarm niet, ook niet

in oorlogstijd. „Daar vielen de
bommen zonder waarschuwing”,
zegt Ayman. Hij staart naar het
groen buiten, waar het weer stil is
geworden. „Rustig ja, het is altijd
rustig hier”, zegt hij naar buiten
starend. Omar is wakker geworden
en komt een knuffel halen bij zijn
vader.
Rustig. Dat woord typeert voor

Ayman en Wafaa misschien wel het
grootste verschil tussen Nederland
en Syrië. Ze missen de drukte.
Wafaa: „Nederland is heel netjes en
georganiseerd, maar er is ook meer
afstand tussen mensen.”
Ayman heeft soms medelijden
met oudere mensen in Nederland,
zeker nu, ’omdat ze zo veel alleen
zijn. In Syrië zorg je voor je ouders

als ze oud worden. Als je ziek bent,
komt iedereen op bezoek en krijg
je koekjes en dadels’.
Ayman mist de levendigheid in
zijn oude huis, waar het altijd een
komen en gaan was van vrienden
en familie. „Ik wist ’s ochtends niet
wie er kwam eten of slapen.” In
Nederland is het leven anders, er is
meer ’routine’, vindt het echtpaar.
„Opstaan, werken, eten, slapen. Als
je iemand wil zien, maak je een
afspraak”, lacht Ayman. Hij lacht
en geeft de jongste Alamori een
natte zoen op zijn wang.

Dromen

Ayman mag zich sinds negen maanden de trotse eigenaar noemen van buurtsupermarkt Alamori.

Ayman Alamori in zijn winkel.
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Ayman en Wafaa willen niet ondankbaar overkomen. „Natuurlijk
missen we Syrië, maar we zijn de
koning, de regering, iedereen hier
dankbaar dat we in Nederland zijn.
Dat zeggen we ook altijd tegen
onze kinderen.” Aan teruggaan
naar Syrië denkt het stel niet meer.
„We zijn nu Syrische Nederlanders.
Daar is niets meer. Hier hebben
onze kinderen een toekomst”,
vertelt Ayman.
Zijn kinderen hebben al hun
eigen dromen. Zoals Seaad, die
uitvinder wil worden om „een
medicijn te maken tegen diabetes,
zodat mijn moeder beter wordt.”
Abdullah wordt „dokter, net als
mijn broer. Ik wil mensen genezen.” Het stel verdwijnt weer in
hun kamer, waar het huiswerk op
hen wacht. Wie weet zien we ze
ooit in een witte doktersjas.
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Ayman en Wafaa
Alamori

Ayman en Wafaa Alamori zijn
op respectievelijk 2 januari 1978
en 18 november 1979 geboren in
Kafir Zita, een stad in het
noorden van Syrië, vlakbij de
Libanese grens. Toen in 2012
oorlog uitbrak, zijn ze met hun
kinderen Mohamad, Abdullal
en Seaad naar Turkije gevlucht
waar ze op verschillende
plekken verbleven.
Mensensmokkelaars brachten
het gezin uiteindelijk in 2014
via Turkije, Algerije, Libië en
Italië naar Nederland. In
Haarlem werd vorig jaar hun
zoon Omar geboren. Sinds 2015
woont het gezin in Schalkwijk.

