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Haitham: “Daar kreeg ik hulp en aandacht 

op alle fronten, had contacten, kon 

dingen leren. Dat had ik altijd gemist, 

het was geweldig. In de opvang ging 

het al snel heel goed met me.” Na vijf 

maanden kan Haitham op zichzelf gaan 

wonen boven bloemenzaak Pasmans 

aan de Gestelsestraat. Frank Dohmen, 

zijn jobcoach, regelt intussen dat hij op 

het Summa Collega een studie Zorg & 

Dienstverlening kan beginnen. Haitham: 

“Frank doet heel veel voor me, net als 

eerder Ibtissam en Ezra in de begeleiding 

en Michiel nu. Fantastische mensen.”

Hulp voor Haitham die razendsnel leert, 
een opleiding start en grote stappen vooruit zet

Verloren tijd inhalen

De toets voor de opleiding gaat heel 

goed, Haitham haalt een hoog cijfer 

en het wachten is op de start van de 

opleiding. Maar Haitham, nu 22, is niet 

van het wachten. “Ik heb sinds mijn 

16e veel jaren verloren. Ik wil niet 

stilstaan, maar zo snel mogelijk zoveel 

mogelijk doen en leren.” Om zich 

heenkijkend ziet hij de aantrekkelijke 

drukte bij de onderburen: bloemisterij 

Pasmans. Hij durft echter niet ‘brutaal’ 

om vrijwilligerswerk te vragen. 

Kan zijn jobcoach misschien het contact 

leggen? Frank belt Henry Pasmans en 

krijgt aanvankelijk een aarzelende 

reactie. 

Henry: “Ik heb een drukke zaak en 

eigenlijk weinig tijd en ruimte om 

iemand te begeleiden. Maar toen ik 

hoorde dat het een leuke, vriendelijke 

jongen was die zichzelf behoorlijk 

Nederlands had geleerd en de taal 

verder wilde leren, dacht ik: oké. Ik 

kende hem van gezicht, ben naar hem 

toe gegaan en heb hem uitgenodigd 

om een dagje mee te komen helpen. 

En het klikte meteen tussen Haitham 

en ons team. ‘Wat een leuke jongen, 

wat een goed persoon!’, zei iedereen. 

Hij bleek ook veel kwaliteiten te 

hebben. Je hoeft hem alles maar 

eenmaal uit te leggen, hij snapt het 

en pikt het direct op. Hij wil ook graag 

werken en neemt initiatief. Soms zeg ik 

hem: ‘je hebt genoeg gedaan, ga maar 

naar huis’. Maar nee, dan gaat hij de 

vloer nog schrobben: ‘is het lekker fris 

als we morgen weer beginnen’.” 

We gunnen hem de kans

“Je ziet dat Haitham hier blij en 

gelukkig is, dat straalt hij echt uit”, 

zegt Henry. “Dat geeft ons weer een 

warm en goed gevoel, omdat we 

hem die kans graag gunnen. Hij heeft 

me ook op diverse fronten uit de 

brand geholpen toen ik door ziekte 

met te weinig personeel zat.” Henry 

is zó tevreden over Haitham dat hij 

hem met zijn theorielessen voor zijn 

rijbewijs vooruit helpt. “Daar heeft hij 

zijn verdere leven baat bij.”   

Zijn verdere leven, ja. Als Haitham aan 

zijn opleiding begint, zal Henry hem 

moeten missen. Henry: “Het liefst zou 

ik hem behouden voor de winkel, maar 

ik vind het voor hem belangrijker dat 

hij een passende opleiding kan volgen. 

Die kans wil ik hem niet ontnemen. 

Maar ik zal altijd contact met hem 

houden, hij voelt voor mij als een 

pleegzoon, snap je?” 

Het voelt als familie

Haitham koestert vergelijkbare warme 

gevoelens. “Henry is goed voor mij, hij 

geeft me alle vrijheid, waardoor ik snel 

veel kan leren. Dat wil ik graag. Als ik 

terugkijk, ben ik ontzettend blij met 

de stappen die ik in de laatste negen 

maanden heb kunnen zetten: in de 

opvang, met school, met het werk in 

de bloemenzaak, met mijn rijbewijs. Ik 

had niks en kijk nu!” 

‘BLOEMENTEAM’ HENRY PASMANS SLUIT JONGE LIBIËR IN HET HART In zijn opleiding gaat Haitham straks 

één dag naar school en vier dagen 

in de praktijk werken. Hij kijkt er 

naar uit. “Ik zou graag voor ouderen 

zorgen. Ik weet wat voor problemen 

ze hebben, kan goed met hen praten 

en weet hoe ik een veilig gevoel voor 

hen kan creëren. Daarnaast blijf ik 

graag vrijwilligerswerk doen in de 

bloemisterij. In de uurtjes buiten de 

opleiding om en op de zaterdagen. Ik 

ervaar dat niet als werk; voor mij zijn 

de mensen van Pasmans familie waar ik 

graag ben.” Haitham moet nog ervaren 

hoeveel tijd hij dan nog over heeft. 

“Als het lukt wil ik nog gaan voetballen, 

dat heb ik in het verleden ook gedaan. 

Ja, ik ben graag bezig. Zo kan ik me 

ontwikkelen en kan ik vergeten wat er in 

het verleden is gebeurd.” 
Libië 2014. Haitham Saleh 

maakt verschrikkelijke dingen 

mee. Zijn moeder wordt 

vermoord, later zijn vader. Hij 

is 16 jaar, vlucht naar Tunesië 

en komt als asielzoeker via 

Frankrijk naar Nederland. Hij 

gaat van hot naar her, woont 

in groepen, mag en kan niets 

doen: geen opleiding, geen 

bezigheden. Na verloop van 

tijd komt hij alleen te wonen 

in Eindhoven. Daar gaat het 

slecht met hem. Hij heeft 

niemand, spreekt de taal 

nog nauwelijks, heeft geen 

netwerk. Een klein beetje hulp 

aan huis is voor de jonge Libiër 

een druppel in een oceaan. Hij 

heeft veel meer nodig en komt 

op in de Crisisopvang Jongeren 

van Neos terecht. 

Leren is een sleutelwoord voor Haitham. 

Wat neemt Henry van deze ervaring ge-

leerd? “Dat je niet te snel moet oorde-

len. Ik snap ergens wel dat mensen zich 

zorgen maken over de grote toestroom 

van asielzoekers. Maar ik zeg altijd: oor-

deel niet zomaar over hen en plak geen 

groepsetiketten op die mensen. Maak 

contact, probeer je in te leven in wie ze 

zijn en wat ze hebben meegemaakt. 

Het kunnen zó’n goede personen zijn! 

Haitham is echt een aanwinst voor ons. 

Als werker, en zeker ook als mens. Als 

Neos nog eens met een vraag komt om 

jongeren aan vrijwilligerswerk te helpen, 

zal ik zeker ‘ja’ zeggen. Daar heeft 

Haitham voor gezorgd.”

Henry: “Je moet niet te snel oordelen”

https://pasmansbloemen.nl

