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AMSTERDAM - Een Turkse
vrtouw, die met veel gebaren
een schaap nadoet om van
de
srager geen varkensvlees mee
T3a{ huis te krijgen. Een Koerars_cmjongel die zijn pop geen
naarn meer wil geven, ouidit er
anders weer ee1 broerqie komt
rw-ee verhalen die de kbmende
weken elke avond viavideopro
Jecues worden verteld. Deze
week was-de opening van het
AIln wat je achlarfunseroject
taat neemje meebij het asielzoe
Ketscetrtrum (azc) aan de Wilt
zanglrlaan in Bos en Lommer.
De videoprojecties op de ramen y-an het azc zijn gemaakt
ooof de kunstelalessen Nynke

p.eqemaenJudith Vosren.viii
en vijf volwasseh
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vertellen gedurende een uur over het"dien
-baarstedat zij moesten achterIaten. De kinderen spreken in
hun eigen t:al, ds vofwassenen
rnlet Nederlands. Op het mid.
celste ra:rm worden de verhaIen met plaa$es, concreet of
aDsuact, geillustrrerd.
"We willen het niet hebben
over asielzoekers. Herinnerin_
gen- _eijn universeel," bena_
_drukken de kunstenaressen.
Maar een meisje uit Hmburg
nennnert zich toch niet dezeti
de din_ge! ils een meisje uit
Bosnii? 'Juist wel. Allebii ver_
Ieuen ze over de poes die ze
mo€sten achterlaten."

$,oltt is Eij,etitair; maar hier
dan in een
1139-to$$<g;5el
garefe,'irEaift
Dd$.efna ,.En zo
wo-rdt van ean zumbi problema-gF
tiek_toch nog' iets inools
maakt."
. Sousdar (10), een Koerdische
Jonggll, mocht zijn verhaal wel
vertellen.
.!oor dgze speciale
-hij
qgqqFeid
in
-verscheen
drredeug pak, compteet -met
strgpqs en gekamd haar. Hii
v-9rql?lt wolijk van zijn popl
die hij twee i<eer een-andeie
naam ga{, omddt die telkens
werd gebruikt voor ein nieuw
bro€rtje. Toen hij besloot de
PoP ggen neam meer te geven.
tgT:C
opeens-geenbnierrjes
meer. ryDe Koerdtsche familie
vertrok naar Nederland. -;
1ta3m El zijn jongste broertie
rs Newadn nieuw land.
Ook de Turkse Deste heeft
een _opmerkelijk verhaal. Ze
mlst haar buunrrourr. Die hielp
haar altijd, omdat Deste na 25
nog steeds_gebrekkig Ne41T
cen;rnds spreekt. Ze vertelt
nge zli een keer alleen boodschap-pen deed. Dat draaide biiuit.op een mislukking. D"e
1l
stager-begreep
de geluide"n en
.Dewegingen niet waarmee ze
nem probeerde duidelijk te
maken dat zij schapen- df sei_
tenvlees wilde. G€lukkig "beSriep een andere winfielbe_
qrende_ha:uwel toen ze
een kip
nadeed. Zo kon ze ftnminsta
met een paar eieren naar huis.

