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‘Hiermee bewezen zij hun vriendschap voor ons’ 
 
Netty Stapel begeleidde jarenlang een zieke Afghaanse man. Ze kregen een speciale 
band met elkaar. ‘Hij was ontwikkeld, leerde me veel over Afghanistan. Ik had het 
gevoel nodig te zijn, maar híj had ook wat te geven. Onze band was wederkerig.’ 
 
Mariska Smolders 
 

 
Netty Stapel (midden) samen met vier zonen van meneer Zafar en haar partner Lutske. 
Foto: Klaas Fopma 
 
‘Ik leerde meneer Zafar kennen in 2002. Hij was toen 56 jaar en woonde al drie jaar in 
Nederland. Hij had een verblijfsvergunning en een eigen appartement in Amsterdam. 
Wegens zijn politieke activiteiten in Afghanistan was hij in 1999 naar Nederland gevlucht. 
Zijn vrouw en acht kinderen verbleven in Pakistan, waar zij een veilig heenkomen hadden 
gezocht na de Amerikaanse aanvallen in 2001. Meneer Zafar is zwaar diabetes patiënt en is 
veel ziek. Om die reden kon hij niet naar school voor Nederlandse les, dat was te zwaar voor 
hem. Maar hij wilde het wel graag leren. VluchtelingenWerk Amsterdam vroeg mij hem privé 
les te geven. Doordat ik bij hem thuis kwam, was dat veel minder zwaar dan wanneer hij elke 
keer naar school zou moeten. Ik vind taal heel belangrijk en geef al jaren Nederlandse les 
aan allochtone vrouwen, asielzoekers en vluchtelingen.  
Nederlands leren viel hem zwaar. Door de zware medicijnen en zijn met trauma’s doorspekte 
verleden was hij beperkt in zijn leermogelijkheden. Ook miste hij zijn gezin vreselijk. Voor de 
afleiding, gingen we wel eens fietsen of naar een museum. In Kabul was hij leraar op een 
middelbare school. Soms ontmoette hij tijdens onze uitstapjes oud-leerlingen uit die tijd. Uit 
die ontmoetingen bleek dat hij in de Afghaanse gemeenschap zeer gewaardeerd wordt. Ook 
ik raakte aan hem gehecht; hij is een levendige man. Ondanks de problemen hebben we ook 
heel veel gelachen samen.  
 



Hartje winter 2004 kwam zijn gezin naar Nederland. Ik heb dekens en kleren ingezameld 
zodat ze zich tenminste op het Nederlandse weer konden kleden en iets hadden om onder te 
slapen. Meneer Zafar had slechts een kleine woonkamer met keukenblok en één kleine 
slaapkamer tot zijn beschikking. Daar hebben ze met z’n tienen twee jaar gewoond. De 
kinderen sliepen in de woonkamer op de grond. Volgens Nederlandse maatstaven was het 
niet te doen, maar zij waren niet veel anders gewend. In Afghanistan bewoonden ze 
weliswaar een groot huis, maar in Pakistan hadden zijn vrouw en kinderen ook onder zeer 
armoedige omstandigheden geleefd. Het viel me wel op dat de kinderen er steeds slechter 
uit gingen zien. Meneer moet door zijn ziekte vaak naar het toilet en de kinderen werden 
daar wakker van. Door die onderbroken nachten liepen zij met diepe wallen onder hun ogen.  
Vier kinderen waren onder de achttien en dus leerplichtig. Zij mochten meteen naar school. 
Mijn partner Lutske ging vaak met de oudste vier naar een buurtcentrum voor Nederlandse 
les. Ik kon dan meneer en zijn vrouw de nodige aandacht geven.  
Na ongeveer zes maanden kreeg het gezin - na veel mitsen en maren - ook een 
verblijfsvergunning. De oudste kinderen kregen toen ook een uitkering, waardoor de familie 
weer wat ruimer in haar jasje kwam te zitten. De oudsten gingen inmiddels ook naar het 
ROC (Regionaal Opleidingen Centrum), zeer gestimuleerd door hun vader die enorm hecht 
aan goed onderwijs voor zijn kinderen. 
 
Twee jaar geleden vond het gezin een vijfkamerwoning in Diemen. Ze waren vreselijk blij 
met al die ruimte. Vanaf dat moment viel de familie onder VluchtelingenWerk Diemen en zijn 
Lutske en ik gestopt met de begeleiding. Maar we hebben altijd contact gehouden. Op een 
dag wilden meneer Zafar en zijn vrouw bij ons langs komen. Ik ging er automatisch van uit 
dat er problemen waren die ze met ons wilden bespreken. Maar wat bleek? Lutske en ik 
waren met vakantie geweest en in Afghanistan is het gewoonte dat je eten brengt bij mensen 
die net terug zijn van een reis. Hiermee bewezen zij hun vriendschap voor ons.  
 
Door de jaren heen ontstond een zeer speciale band. Meneer Zafar was ontwikkeld, leerde 
me veel over Afghanistan. Ik had het gevoel nodig te zijn, maar hij had ook wat te geven. 
Onze band was wederkerig. Als ik nu op bezoek kom, heeft hij de neiging het gesprek aan 
z’n kinderen over te laten omdat die beter Nederlands spreken. Daardoor zijn de persoonlijke 
gesprekken wat minder geworden, maar de band is nog steeds heel hecht.  
 
Momenteel staat mijn werk voor VluchtelingenWerk op een wat lager pitje en begeleid ik 
alleen een Somalische vrouw. Dat vind ik voor dit moment voldoende. Toch blijf ik het heel 
bijzonder vinden te werken met mensen uit andere culturen. Het verruimt je blik; dingen 
worden minder vanzelfsprekend. Ik zal dit werk nooit helemaal los kunnen laten.’  
 


