
Succesvolle vluchtelingen 
 
Voor veel vluchtelingen is integreren in de Nederlandse samenleving een langdurig en 
soms moeizaam proces. Als ze al werk vinden, is dat vaak onder hun niveau. Toch kan 
het ook anders. Sommige vluchtelingen zijn zo ambitieus én getalenteerd dat ze er zelfs 
in slagen binnen hun vakgebied de top te bereiken, in Nederland! In Contouren zes 
portretten van succesvolle vluchtelingen waar we zeker meer van zullen horen.  
 
Tekst Mariska Smolders Fotografie Adriënne M. Norman 
 

Ekaterina Levental, harpiste 
 

‘Ik zet door, al is het met vallen en opstaan’ 
 
De Joodse identiteit van haar familie maakte leven in Oezbekistan begin jaren negentig 
onmogelijk. In Nederland buit Ekaterina Levental haar muzikale talent verder uit. Ze 
maakt naam als harpiste en probeert nu ook door te breken als operazangeres.   
 
Ekaterina Levental heeft op haar dertigste al een imposante muzikale carrière achter de rug. 
Vanaf haar elfde studeerde ze harp en piano op een speciale muziekschool voor 
getalenteerde kinderen in Tashkent, de hoofdstad van Oezbekistan, één van de republieken 
van de voormalige Sovjet Unie. In 1993 vluchtte het gezin - Ekaterina heeft nog vier jongere 
broers - naar Nederland. De periode van Glasnost (Russisch voor openheid) bleek een 
katalisator voor etnische groepen en volken om onafhankelijkheid te eisen, wat bijdroeg aan 
het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.  
Ekaterina: 'Ook het islamitisch fundamentalisme kwam op in die tijd. Als Joods gezin waren we 
daar slachtoffer van. We werden voortdurend bedreigd. Mijn broertje werd in brand gestoken; 
gelukkig kon hij worden gered. Het gaf mijn vader het laatste zetje om samen met ons te 
vertrekken.' 
Met steun van het UAF (Stichting voor Vluchteling-Studenten) studeerde ze vanaf 1994 aan 
het conservatorium in Enschede. In die jaren won ze het concours Stichting Jong Muziektalent 
Nederland en was ze één van de prijswinnaars van het tweede Nederlandse Harpconcours. In 
1998 sloot ze met succes de opleiding Docerend Musicus af en studeerde vervolgens verder 
aan de Hochschule für Musik in Detmold, Duitsland. Na deze opleiding ging ze door voor 
uitvoerend musicus aan het conservatorium in Rotterdam en nam ze, met steun van twee 
cultuurfondsen, privélessen in Lyon, Frankrijk. 
Als solist trad Ekaterina op in de bekende concertzalen in Nederland, zoals het 
Concertgebouw in Amsterdam en Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. Ze participeert in 
verschillende muziekensembles zoals het Valerius ensemble in Overijssel, met vaste 
kamermuziekseries in het Enschedese Muziekcentrum en het Rabotheater in Hengelo. Ze 
werkte mee aan de voorstelling ‘Hans en Grietje’ van jeugdtheater Sonnevanck en aan het 
stuk ‘l’Histoire des Larmes’ van het Belgische theatergezelschap Jan Fabre/Troubleyn. Samen 
met harpiste Eva Tebbe vormt Ekaterina sinds 2003 het Duo Bilitis. De twee treden regelmatig 
op tijdens festivals en concerten in kerken, theaters en kleine zalen.  
 
Operazangeres 
Behalve harp is ook zang een grote passie van Ekaterina. Sinds 2003 studeert ze (opera)zang 
aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Op het Meester/Leerling concours 
Haaksbergen en Prix d’Harmonie in Rotterdam won ze prijzen voor ‘de diversiteit en 
interessante programmering gecombineerd met de kwaliteit van het spel’. 
Een drukbezette dame, zou je zo zeggen. Maar het is hollen en stilstaan in de muziek, vindt 
Ekaterina. 'Het is moeilijk financieel te overleven. Daarom geef ik ook een dag per week 
harples op een muziekschool in België. Hoewel ik lieve leerlingen heb en lesgeven te gek is, 



vergt het ook veel van mijn energie. Soms breekt het me op. Maar het biedt zekerheid en die 
vaste basis is erg prettig.' 
In de toekomst hoopt ze volledig te kunnen leven van de podiumkunsten, het liefst als 
operazangeres. Ze zegt: 'Daar doe ik momenteel erg mijn best voor. De operawereld is een 
harde wereld; je krijgt vaak ‘nee’ te horen, ook al ben je nog zo goed. Het aanbod is enorm 
groot. Maar mijn kansen om op dit vlak door te breken zijn best realistisch, dus zet ik door, al is 
het met vallen en opstaan.' 
Ze is haar vader ‘eindeloos dankbaar’ voor de moeilijke beslissing die hij destijds nam uit 
Oezbekistan weg te gaan. 'Ik heb in Nederland zoveel kansen gekregen: ik heb opleidingen 
gevolgd die ik daar nooit had kunnen doen. Ik heb overal gestudeerd en opgetreden. In 
Oezbekistan had ik op mijn leeftijd nooit zang kunnen studeren. Ik ben ontzettend gelukkig in 
Nederland.' 
 

Omar Munie, tassenontwerper 
 

‘Ik heb het in me om jongeren te motiveren’ 
 
Omar Munie vluchtte als negenjarig jochie van Somalië naar Nederland. Als ontwerper 
van exclusieve tassen timmert hij flink aan de weg. Patty Brard en Jodie Bernal 
behoren tot zijn klanten en zijn tassen liggen voor honderden euro’s in de PC 
Hooftstraat. Maar in BN’ers-feestjes is het jonge talent niet geïnteresseerd. 'Het liefst 
ben ik met mijn vak bezig.' 
 
Sinds kort huist Omar Munie (21) in het oude KPN-gebouw in Den Haag, waar KPN 
plaatsmaakt voor jonge kunstenaars. Vorig jaar is de jonge Somaliër afgestudeerd aan de 
modevakschool in Den Haag, als beste leerling van het jaar. De studio telt een enorm atelier 
met wel tien leernaaimachines, een ontwerpruimte, een muziekstudio waar muziek 
geproduceerd wordt voor de shows, een ruimte waar Omar’s vriendin Pauline sieraden maakt 
en een ontvangstruimte. Alle vertrekken zijn trendy en smaakvol ingericht en gedecoreerd met 
zijn in faam stijgende leren, met exotische stoffen bedekte tassen. Deze verkoopt hij onder 
meer bij het exclusieve Macy’s in New York en in de hoofdstedelijke PC Hooftstraat. Patty 
Brard, Jodie Bernal en Jasmine Sendar behoren tot zijn klantenkring. Sinds kort stromen de 
uitnodigingen voor de ‘BN’ers-feestjes’ binnen, maar Omar wordt er niet echt warm of koud 
van. Liever gaat hij op tijd naar bed in het ouderlijk huis in Leidschendam waar hij woont. 'Het 
liefst ben ik met mijn vak bezig.' 
Aanvankelijk was voor de jonge ontwerper een andere toekomst weggelegd. Zijn moeder wilde 
dat hij een administratieve opleiding zou volgen, en zelf vond Omar kleding en accessoires 
maken niks voor mannen. Wel was hij gek op hippe kleding. 'Ik wilde er altijd anders uit zien. 
Het beste is als je het zelf kan maken, dan weet je zeker dat het exclusief is.' Via een vriend 
kwam hij toch op de modevakschool terecht. Vanaf het moment dat hij achter een naaimachine 
plaatsnam, ging het goed. 'Het eerste dat ik maakte, was een ovenwant. Ik maakte er meteen 
iets geks van, drukte er mijn stempel op.' 
 
Lady Di 
Het succes is de jonge ontwerper niet aan komen waaien. Als het buiten dertig graden was en 
al zijn vrienden op het Scheveningse strand lagen, ging Omar met zijn tassen de Haagse 
winkels af. Aanvankelijk zonder succes. 'Die winkeliers zagen een klein, zwart jochie en 
dachten vermoedelijk dat de tassen gejat waren.' Maar de aanhouder wint, en af en toe mocht 
Omar enkele tassen in een winkel leggen, waarbij hij een percentage van de winst kreeg. Toen 
kostte een ‘Munie’ nog maar 35 euro; inmiddels is de gemiddelde prijs voor een tas opgelopen 
tot het tienvoudige. Eén van zijn tassen verkocht hij in een van de dure jetset-hotels in het 
luxueuze ski-oord Lech. 'Toen prinses Diana nog leefde, logeerde ze daar altijd', zegt Omar 
trots. De bestellingen blijven komen. Voor de gemeente Den Haag heeft hij een exclusieve tas 



ontworpen, waarin ‘de vlieger’ - symbool voor vrijheid - centraal staat. De gemeente heeft er 
tweeduizend besteld, dus er is werk aan de winkel. 
Ondanks zijn drukke agenda maakt Omar tijd vrij voor maatschappelijke functies. Binnenkort 
geeft hij een presentatie over zijn bedrijf op een conferentie over ondernemerschap voor jonge 
vluchtelingen. Omar: 'Het gaat er mij niet alleen om zoveel mogelijk geld te verdienen. Ik werk 
met mijn hart, heb een missie, en die wil ik graag delen met anderen. Ik heb het in me om 
andere jongeren te motiveren.' 
Zijn gedrevenheid verklaart hij voor een deel door zijn met pijnlijke herinneringen gevulde 
verleden in Somalië. Als jochie van vier vluchtte hij met zijn moeder en broertjes en zusjes voor 
de burgeroorlog op een veel te volle boot naar Tanzania, van waaruit hij als negenjarige naar 
Nederland vertrok. Omar: 'Van de vierhonderd mensen verdronken er zeker honderd. Het zijn 
pijnlijke herinneringen, die ik liever wil vergeten. Ik wil niet terugvallen; ik wil vooruit. Misschien 
werk ik daarom zo hard, ik weet het niet.' 
 

Armenie Anna Agajeva, modeontwerper 

 
‘Kunst en mode laten me de pijn van het verleden vergeten’ 
 

 
 
Armenie Anna Agajeva heeft met haar 36 jaar al een onvoorstelbaar leven achter de 
rug. Haar geschiedenis in Armenië laat zich tekenen door verdrietige gebeurtenissen. 
Hier in Nederland timmert ze aan de weg in de kunst- en modewereld. Ze liep stage bij 
bruidsmode-goeroe Mary Borsato, studeerde cum laude af aan de Rotterdamse 
mode-academie en won verschillende prijzen. Momenteel werkt ze aan haar droom: een 
eigen winkel met atelier in het centrum van Rotterdam. 
 
Aan haar manier van kleden kun je zien dat Armenie Agajeva met mode bezig is. Haar 
zwartwollen minirok en zwartwollen mutsje lijken zorgvuldig uitgezocht en op elkaar 
afgestemd. Kunst en mode zijn belangrijk in het leven van Armenie, afkomstig uit Armenië.  
De liefde voor kunst is haar met de paplepel ingegoten. Armenies vader was kunstenaar en 
studeerde op de Kunst Academie in Moskou en Sint Petersburg. Later werd hij directeur op 
een School voor Kunst in Azerbeidzjan. Zelf studeerde Armenie aan het Instituut van Kunst en 
Architectuur en had ze samen met haar huidige echtgenoot een eigen bedrijf. Het echtpaar 
ontwierp en produceerde kleding en verkocht deze aan bedrijven in Rusland en Armenië. 
Maar de oorlog brak uit, en die zette haar wereld op z’n kop. Armenie: 'We zijn in Armenië heel 
vaak verhuisd, zochten elke keer weer een veilige plek. Dat was niet vol te houden, vandaar 
dat we het land uitgingen.' 



In 1998 vluchtte het gezin naar Nederland. Veel wil ze er niet over kwijt: het is te pijnlijk en te 
persoonlijk. De eerste jaren in Nederland was ze verlamd door angst en stress. Armenie: 'Ik 
had geen grote verwachtingen, ook niet op het gebied van werk. Ik dacht aan een 
administratieve baan. Ik was simpelweg te moe om groter te denken.' In haar vrije tijd 
schilderde ze. Haar werk, tentoongesteld in haar woonplaats Nieuw-Lekkerland, werd 
opgemerkt door een medewerker van VluchtelingenWerk. Die adviseerde haar naar de 
kunstacademie te gaan, maar daar voelde Armenie niks voor. Liever wilde ze weer terug de 
modewereld in. Om ervaring op te doen en in aanmerking te komen voor een opleiding aan de 
modeacademie regelde de Armeense een stage bij Mary Borsato, het boegbeeld van de 
Nederlandse bruidsmode. Armenie: 'Het ging zo goed dat Mary me na een maand vroeg om 
langer te blijven. Ik heb er uiteindelijk drie maanden gewerkt en een mooi rapport 
meegekregen. Dat was de aanmoediging die ik nodig had om naar de modeacademie te 
gaan.'  
 
Dominante romantiek 
Ze volgde de driejarige opleiding modevormgeving en styling (Artemis) in Rotterdam. In 2006 
studeerde ze cum laude af. Niet veel later dat jaar was ze één van de vijf zogeheten Young 
Professionals, veelbelovende Nederlandse modestudenten, op de Fashion Fusion in 
Amsterdam. Ook stelde ze haar werk tentoon op de Dutch Design Week in Eindhoven. 
Daarnaast won ze de eerste prijs op een internationale modewedstrijd in Moskou. In de 
categorie Etnische Elementen won Armenie met haar collectie ‘Dominante Romantiek’, een 
collectie gebaseerd op het Nederlandse kleedgedrag. 
Op dit moment ligt haar kleding bij Nieuweontwerpers.nl, een Rotterdams cultureel platform 
voor mode en modegerelateerde kunstvormen. Daarnaast geeft ze modeshows en 
presentaties, die bestellingen opleveren. Haar droom is een eigen winkel met atelier in 
Rotterdam. Armenie: 'Het is niet eenvoudig een goedkoop pand te vinden en een lening af te 
sluiten.' 
Armenie, inmiddels moeder van drie zoons, werkt hard aan haar toekomst en die van haar 
gezin. Kunst en mode doen haar de pijn van het verleden vergeten. Toen ze acht jaar was, 
kwamen haar vader en zus om het leven door een auto-ongeluk. In 1988 overleed haar 
moeder tijdens de oorlog. Armenie: 'Behalve een neef heb ik geen familie meer. Ik ben sinds 
1998 niet teruggeweest in Armenië. Het is nog te pijnlijk. Ik ben er nog niet aan toe.'  
 

Reza Ranjazmay Nayel, tenor 
 

‘Met mijn succes wil ik andere Reza’s helpen’ 
 

 
 
 



Hij had onmiskenbaar talent, maar geld voor een muzikale opleiding was er niet. In 
Nederland krijgt heldentenor Reza Ranjazmay Nayel uit Iran de kansen die hij verdient. 
Hij pakt ze met beide handen aan; een mooie toekomst op internationale podia lonkt. 
 
Het was op een mooie avond in 2001 in de bossen van Radewijk, nabij de Duitse grens. Reza 
Ranjazmay Nayel (34) was het jaar daarvoor van Iran naar Nederland gevlucht en woonde in 
Radewijk in het AZC. Die avond had hij enorme heimwee naar zijn land en zijn familie. Om zijn 
verdriet te vergeten, zong hij in z’n eentje Azerbeidzjaanse opera’s. Hij had helemaal niet in de 
gaten dat hij werd gadegeslagen door een echtpaar. Aan het einde van de opera klapten ze 
voor hem. 
Reza: 'Dat was het begin van mijn carrière. De vrouw van het stel vertelde dat ze in een koor in 
Harderberg zong en vroeg me een keer langs te komen. Ik had wel veel muzikale ervaring, 
maar geen muzikale opleiding. Ik kon bijvoorbeeld geen noten lezen.' Er volgde een 
kennismaking met de dirigent, Wolfried Kaper. Die herkende zijn talent en stimuleerde Reza 
zich muzikaal verder te ontwikkelen.  
Reza volgde een spoedcursus muziektheorie van anderhalve maand en werd aangenomen op 
het conservatorium in Zwolle. Vier jaar later, op 31 augustus 2006 - de verjaardag van Wolfried 
Kaper - studeerde hij af met een dikke 8. Reza: 'Ik had die datum zo gepland uit respect voor 
deze man, omdat hij mij had gestimuleerd in de muziek verder te gaan.' In die tijd zong Reza in 
het Zwolse Oratoriumkoor Nieuwe Ster, onder leiding van Wolfried Kaper. 
Momenteel studeert Reza aan de Messiaen Academie, een samenwerking van de 
conservatoria in Zwolle, Arnhem en Enschede, bedoeld voor talentvolle en veelbelovende 
muziekstudenten. Reza volgt de richting Italiaanse en Franse opera en krijgt les van Kor-Jan 
Dusseljee, een zogeheten heldentenor, die in Duitsland bekender is dan in Nederland. Reza: 
'Dusseljee is erg enthousiast over mij en wil me de kans geven audities te doen voor nationale 
en internationale operagezelschappen.' Lange tijd was dit niet mogelijk, aangezien Reza niet 
beschikte over een verblijfsvergunning. Sinds november vorig jaar heeft hij die wel als gevolg 
van het generaal pardon.  
 
Internationale muziekpodia 
Oorspronkelijk komt Reza uit de stad Tabriz, in het noordwesten van Iran. Hoewel zijn familie 
arm was - zijn vader verdiende de kost met de handel in groente en fruit - was er veel aandacht 
voor literatuur, muziek en filosofie. Reza deed als jonge jongen veel aan theater. Daar hoorden 
ze zijn stem en adviseerden hem te gaan zingen. Helaas was er geen geld voor muzieklessen, 
maar dat hield Reza niet tegen veel met muziek bezig te zijn. 'Ik mocht de piano gebruiken van 
het theater, en leerde mezelf akkoorden aan.' Hij oefende met cassettebandjes, en zong in een 
muziekgroep waar hij enige begeleiding kreeg. Rond zijn twintigste trad hij regelmatig op, 
veelal benefietconcerten waarvan het geld naar arme mensen en studenten ging. Hij 
verdiende in die tijd zijn geld als wiskundeleraar op een middelbare school en was 
maatschappelijk en politiek actief. Dit laatste bracht hem op den duur in de problemen, 
waardoor hij zeven jaar geleden naar Nederland vluchtte. 
In Nederland heeft Reza - met steun van het UAF – alsnog de kans gekregen zijn muzikale 
talent te ontwikkelen. Hij is te beluisteren op de cd Toekomst….Muziek!,  een muzikale 
presentatie van gevlucht talent, uitgegeven door het UAF. Als hij straks klaar is met zijn studie 
hoopt de zanger een plek te kunnen verwerven op de grote, internationale muziekpodia. 'Ik wil 
beroemd worden en vele miljoenen verdienen. Niet voor mezelf, maar voor miljoenen arme 
kinderen. Kleine Reza’s met veel talent, maar geen geld. Hoe meer mensen ik kan helpen, hoe 
beter.'  
 

Ghalia Elsrakbi, grafisch vormgever 
 

‘Mijn studie was mijn enige houvast’ 
 



Ghalia Elsrakbi heeft pas sinds enkele maanden een verblijfsvergunning, maar timmert 
desondanks al jaren flink aan de weg. In 2006 studeerde ze af als grafisch vormgever 
aan de Kunstacademie in Arnhem. In deze hoedanigheid won ze al twee prijzen. 'Ik heb 
altijd beseft: het verkrijgen van een verblijfsvergunning heb ik niet in eigen hand. Dus 
ik kan er maar beter niet op gaan zitten wachten.'  
 
Met mappen vol werk ploft ze neer in het Amsterdamse café. Ghalia Elsrakbi is 29 jaar, 
Syrische van geboorte. Ze is mooi, talentvol en ambitieus. In 2006 studeerde ze af aan de 
Kunstacademie in Arnhem, waar ze met steun van het UAF grafische vormgeving studeerde. 
Haar afstudeerproject bestond uit een boek, bestaande uit brieven van officiële instanties, 
zoals de IND en Buitenlandse Zaken (haar identiteit als vluchteling), uit puur Nederlandse 
documenten zoals een bankpasje en een buspasje (haar identiteit als inwoonster van 
Nederland) en uit persoonlijke brieven en foto’s, die haar sociale leven illustreren. De vorm is 
een uitgestanst paspoort. Ghalia: 'Ik heb mijn identiteit in Nederland op deze manier 
weergegeven als officieel document. Een paspoort symboliseert je nationaliteit. Ik heb geen 
paspoort, maar voel me wel Nederlander. Daarom heet het boek ook ‘Impasse’.' 
Daarnaast onderzocht ze hoe buitenlandse kunstenaars hun eigen cultuur weergeven in 
kunst. Ghalia ontwikkelde een interactieve installatie, waarop ze haar onderzoek presenteert. 
De installatie bestaat uit een tafel die ook fungeert als index, muismat en muis, een 
projectiescherm en een beamer. Je kunt klikken op een voorwerp uit een bepaalde cultuur, 
bijvoorbeeld de Amerikaanse vlag, of de Koran, waarbij teksten uit haar onderzoek 
verschijnen. Met dit project en met het boek ‘Impasse’ won Ghalia de studentenprijs Grafisch 
Ontwerpen 2007. ‘Mooi doordacht, goed vormgegeven en bovendien interessant en 
leerzaam’, oordeelde de jury van de Grafische Cultuur Stichting. 
Een jaar eerder won Ghalia de publieksprijs van de Arnhemse kunstnachten. Ghalia: 'Ik heb 
jarenlang zoals alle asielzoekers elke week moeten stempelen bij de Vreemdelingenpolitie. Ik 
heb alle stempelkaarten ingescand en daar een grote poster van gemaakt. Dit project leverde 
ik in, samen met het boek en de interactieve installatie. Ik had nooit verwacht te winnen, ging er 
niet van uit dat zoveel mensen op een asielzoeker zouden stemmen. Er waren veel donateurs 
van het UAF. Ik vond het fijn te laten zien waar hun geld naartoe gaat. Mensen - ook uit de 
politieke rechtervleugel - waren geschokt door de stempelkaarten. Er is veel onwetendheid 
over asielzoekers. Ik vond het mooi zo een inkijkje in mijn leven te geven.' 
 
Being Ghalia 
Pas sinds een paar maanden heeft Ghalia, na jarenlange onzekerheid, een 
verblijfsvergunning. Omdat ze al die tijd niet mocht werken, volgt ze nu - wederom met steun 
van het UAF - een opleiding aan het Sandberg Instituut in Amsterdam. Daarnaast is ze bezig 
met een internetblad voor vluchtelingen: www.beingghalia.nl. Hierin is Ghalia symbool voor 
alle asielzoekers die in Nederland proberen hun leven weer op te pakken. Ze confronteert 
bezoekers met Loesje-achtige teksten, zoals  
 

Ik ben liever gastvrij 
dan zelf te gast. 
Ik ben Ghalia. 

Jij ook? 
 
Ghalia kwam eind 1999 naar Nederland, samen met haar toenmalige vriend, die kunstenaar 
was en politieke problemen had. Na twee jaar ging de relatie uit; momenteel heeft Ghalia een 
Nederlandse vriend. Al die tijd heeft ze haar ouders, broertje en zusje niet meer gezien. Nu ze 
een verblijfsvergunning heeft, wil ze hen zo snel mogelijk uitnodigen in Nederland. Met het 
verblijfsdocument in haar handen mag ze eindelijk ook officieel werken. Sinds het begin van dit 
jaar combineert ze haar studie dan ook met een baan bij PingPong Design BV in Rotterdam, 
een ontwerpbureau waar ze een succesvolle stage doorliep en waar ze tot voor kort losse 
opdrachten voor deed. Ze wil enkele jaren ervaring op doen en daarna voor zichzelf beginnen.  

http://www.beingghalia.nl/


Ghalia: 'Ik heb het niet makkelijk gehad; mijn studie was mijn enige houvast. Ik heb altijd korte 
doelen gesteld, deed elke dag wat ik moest doen. Natuurlijk was mijn toekomst lange tijd 
onzeker, maar ik heb geluk gehad. Ik heb kunnen studeren en heb goede vrienden. Ik heb 
altijd beseft: het verkrijgen van een verblijfsvergunning heb ik niet in eigen hand. Dus ik kan er 
maar beter niet op gaan zitten wachten.'  
 
Voor meer informatie over het internetblad van Ghalia: www.beingghalia.nl 
 

Joseph Bangura, popzanger 

 
‘Ik wil een internationale superster worden’ 
 

 
 
Joseph Bangura maakte de verschrikkingen van de burgeroorlog in Sierra Leone mee. 
Aan het einde van de oorlog werd zijn muzikale talent ontdekt door een Nederlandse 
vrijwilligster en kwam Joseph in aanraking met War Child. Deze organisatie haalde hem 
naar Nederland, waar hem een mooie muzikale carrière wacht. 
 
Hij is 30 jaar en leeft zijn eigen droom. Maar wel door keihard te werken en niet op te geven. 
Joseph Bangura groeide op in het dorpje Madina, in het noorden van Sierra Leone, 
West-Afrika. Zijn vader was, en is nog steeds, boer en priester in het dorp. Zijn moeder zingt 
gospels in de kerk. Joseph wilde graag een muziekinstrument spelen, maar helaas ontbrak het 
in het dorp daaraan. Als jochie van 13 liep hij daarom urenlang, op blote voeten, naar een 
ander dorp. Naar een kennis, die in het rijke bezit was van een gitaar. Joseph: 'Elk weekend 
was ik er te vinden. Ik luisterde naar zijn muziek, en speelde hem na.' 
Dit hield hij een half jaar vol, tot in 1992 de burgeroorlog die in het zuiden van Sierra Leone was 
begonnen, ook het noorden bereikte. De familie Bangura – Joseph heeft vijf broers en één zus 
– vluchtte de bossen in. Op veertienjarige leeftijd werd Joseph door de rebellen geronseld om 
als kindsoldaat mee te vechten. Hij belandde in een trainingskamp, maar werd al na twee 
weken door ongelooflijk veel geluk bevrijd. Zijn jongere broertje trof een slechter lot; hij heeft 
twee jaar moeten vechten in de oorlog.  
Na zijn bevrijding bereikte Joseph, na een lange tocht, de hoofdstad Freetown, op dat moment 
een veilige thuishaven voor honderdduizenden ontheemden. Ondanks de oorlog wist het 
muzikale talent de middelbare school af te maken en begon hij aan een kunstopleiding op de 
universiteit. Daar werkte een Nederlandse pianolerares, die het talent van Joseph herkende. 
Zij bracht hem in 2000 in contact met War Child. De oorlog was ten einde en War Child was in 
Freetown neergestreken om getraumatiseerde kinderen te helpen. Joseph, die inmiddels al 
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een kleine boterham verdiende met het geven van muziekles, sloot zich als vrijwilliger bij War 
Child aan. Zijn leven veranderde compleet toen dezelfde organisatie hem in 2001 uitnodigde 
om samen met Trijntje Oosterhuis op te treden op Bevrijdingspop. Twee jaar later, in 2003, 
stond hij samen met Trijntje Oosterhuis, Marco Borsato en Paul de Leeuw op het podium 
tijdens het Friends for War Child concert in Ahoy.  
 
Superster 
Hoewel hij tijdens zijn eerste verblijf in Nederland in 2001 slechts drie weken in Nederland was, 
zag Joseph kans auditie te doen voor de popacademie van het Rotterdams conservatorium. 
Hij werd aangenomen. In 2002 begon hij aan de opleiding; in de zomer van 2007 studeerde hij 
af. Trijntje Oosterhuis was erbij om samen een lied te zingen. Joseph: 'Dat was nog niet eerder 
voorgekomen, dat een student optrad met een bekende artiest als Trijntje. De 
afstudeercommissie oordeelde dat ik een goede zanger, gitarist en songwriter ben, dat ik 
beschik over goede sociale vaardigheden en voor elk publiek kan optreden. Dat ik kortom een 
goede artiest ben.' Hij studeerde af met het cijfer 8,5. Tjeerd Oosterhuis, muziekproducer en 
broer van Trijntje, oordeelde dat Joseph een 9 had moeten krijgen. 
Sinds zijn afstuderen bestiert Joseph zijn eigen onderneming. Hij heeft een eigen band, waar 
hij mee optreedt, en geeft zang- en perscussieles. Dit jaar hoopt hij een cd uit te brengen en 
een platencontract in de wacht te slepen. Hij heeft grootse plannen. 'Ik wil een internationale 
superster worden!'  
Na alle verschrikkingen uit het verleden zijn muziek – en zijn rotsvaste geloof in God – zijn 
houvast in het leven: 'They heal me every day'. In Sierra Leone is Joseph al die jaren niet meer 
geweest. Hij mist zijn familie vreselijk. Sinds kort studeert zijn broer, die ook kindsoldaat is 
geweest, medicijnen in Duitsland. Binnenkort zullen ze elkaar na vijf jaar weer ontmoeten. 
Joseph: 'Wij zijn het levende bewijs dat je in het leven alles kunt bereiken wat je wilt.'  
 

 


