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Abdul zou gedicht voorlezen op 
4 mei, maar moet land uit: 'Dit 
is wrang' 
03 mei 2018 15:22Aangepast: 07 mei 2018 09:13 

Beeld © ANP  

Hij zou morgen tijdens de 4 mei-herdenking in het Limburgse Beek 
een gedicht voordragen, maar een dag voor zijn optreden is Abdul 
Selim vertrokken naar zijn geboorteland Egypte omdat hij 
uitgeprocedeerd is. "We zijn sprakeloos dat Abdul een veilige plek 
wordt ontnomen", laat de Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers 
weten. 

Annelies van Rens van de Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek 
heeft er geen woorden voor. "Dat iemand die hier vijftien jaar heeft 
gewoond na jaren procederen een veilig land wordt uitgezet, vind ik erg 
bedroevend."   

Dat het een dag voor de 4 meiherdenking gebeurt waarin Abdul een 
hoofdrol zou spelen, maakt het nog wranger, vindt ze. "Onze herdenking is 
nu niet compleet." 

Gedicht voordragen 



Egyptenaar Abdul kwam vijftien jaar geleden naar Nederland als migrant. 
Maar Egypte is volgens de overheid een veilig land, dus moet hij terug. Hij 
zou morgen in zijn beste Nederlands een gedicht voordragen tijdens de 
herdenking. "Hij was er helemaal klaar voor. Hij wilde dit zo graag. Zijn 
verhaal paste ook zo mooi in ons thema van dit jaar", vertelt Van Rens.  

Morgen zal Abdul dus niet schitteren op het podium in Beek, maar in 
Egypte moeten beginnen aan het opbouwen van een nieuw bestaan. Begin 
van de middag meldde hij zich vrijwillig op Schiphol voor de enkele vlucht 
naar Egypte. 

'In shock' 

Hij is zo gespannen, dat hij zelf niet met de media kan praten, vertelt Matje 
Mattheij van stichting Wereldwijd. Matje begeleidt de Egyptenaar al 
anderhalf jaar en heeft hem naar zijn vlucht begeleid. "Hij staat te trillen op 
zijn benen en is erg gespannen omdat hij niet weet wat hem te wachten 
staat." 

Ze vervolgt: "Het is zo'n lieve, positieve jongen die altijd voor een ander 
klaar stond." Volgens Mattheij was Adbdul al jaren aan het procederen om 
hier te mogen blijven. "Hoewel hij wist dat hij waarschijnlijk geen status zou 
krijgen, heeft hij altijd hoop gehouden dat hij hier mocht blijven. Hij wil niet 
terug naar Egypte, maar hij wil ook niet in de illegaliteit wonen. Daarom 
keert hij nu vrijwillig terug naar zijn land, met pijn in zijn hart en vol 
spanning." 

Lasser 

Abdul krijgt begeleiding om zijn terugkomst in Egypte zo zacht mogelijk te 
maken, onder meer van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). 
"Hij wordt niet aan zijn lot overgelaten. Hij heeft een lasapparaat van ons 
meegekregen zodat hij lasser kan worden in Egypte." Met hulp van de 
stichting Wereldwijd leerde Abdul lassen. "Hij krijgt ook papieren van ons 
mee zodat hij in Egypte aan de slag kan." 

Ondanks de schok dat hij terug moet, blijft Abdul positief, zegt Mattheij. "Het 
blijft wel heel verdrietig dat iemand weg moet uit een land waar hij zo graag 
wil blijven." 

Verdrietig  

De vrijwilligers van de Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek 
vinden de situatie verdrietig. Annelies van Rens: "Ik snap heus wel dat niet 



iedereen hier kan blijven. Maar laat iemand niet jaren hier wonen en 
procederen. Dat is onmenselijk." 
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