
     

Mens,
kom tevoorschijn

Vanaf onze geboorte tot en met onze dood komen 
we in aanraking met een schier oneindige reeks ge-

wenste en ongewenste levensveranderingen. Hoe ontdekken en 
ontwikkelen we de veerkracht die nodig is om ons leven vol te leven, 

onze unieke bijdrage te blijven leveren, onze roeping vorm te geven bin-
nen voortdurende verandering?

 
In een reeks interviews gaan Klaartje van Gasteren, Marnix Reijmerink en 

Jakob van Wielink in gesprek met bekende internationale denkers die allen 
laten zien dat in het ontdekken en herkennen van onze kwetsbaarheid ook de 
weg naar ons talent en potentieel ligt. Verhalen van mensen die tevoorschijn zijn 
gekomen en die de lezer uitnodigen en uitdagen datzelfde te doen.

In dit interview vertelt Sahadi Daria over leiderschap, veerkracht en de
aanmoediging die nodig is om transitie in je leven vorm te geven. Sahadi vluchtte 
uit Afghanistan en kwam uiteindelijk in België terecht als niet-begeleide vluchte-
ling. Hij had als kind niet de mogelijkheid om naar school te gegaan en is 
vandaag de dag schooldirecteur op een multiculturele basisschool in Antwer-
pen. Sahadi had al heel jong een groot verlangen om zichzelf te zijn. Zijn 

authenticiteit werd al vroeg gezien en bracht mensen samen. 
Zo ontstond een verlangen om op een kwetsbare en ontwapenende ma-

nier grote veranderingen in zijn eigen leven en dat van anderen vorm 
te geven. Een verhaal van kwetsbare kracht.

Een verhaal van hoop. 
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Over Sahadi Daria
Sahadi Daria (33) is directeur van SBS De 
apenstaartjes in Antwerpen. Als niet-begeleide 
vluchteling uit Afghanistan kwam hij op vijftien-
jarige leeftijd met zijn zus aan in België. Hij 
had destijds nog nooit een school van binnen 
gezien. 
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Als kind leefde Sahadi Daria in Turkije om uiteindelijk via 
Bulgarije en Frankrijk, als niet-begeleide jonge vluchteling bij 
toeval in België aan te komen. Daar volgde hij voor het eerst 
in zijn leven onderwijs. Een aantal leraren nam hem onder hun 
vleugels, hielp hem met leren en ze stimuleerden hem het beste 
uit zichzelf te halen. Zij zorgden ervoor dat hij niet opgaf, maar 
volhield. De liefde voor zijn thuisland bleef. “Het allermooiste 
aan Afghanistan is de verbondenheid tussen mensen”, zegt hij 
over zijn geboorteland waaruit hij op eenjarige leeftijd met zijn 
ouders gevlucht is. 
Auteurs: Klaartje van Gasteren, Marnix Reijmerink & Jakob van Wielink

De verbondenheid en de verhalen daarover 
heeft hij vooral van zijn ouders meegekre-
gen. “Die verbondenheid leeft in mij voort 
doordat ik het belangrijk vind dat familie 
en vrienden dichtbij zijn”, zegt hij terwijl hij 
naar zijn hart wijst. “Het zit hem ook in de 
manier waarop ik met medemensen omga. 
Van mijn ouders kreeg ik mee: hoe hard het 
leven ook voor je is, zorg dat je respectvol 
omgaat met wie er dan ook op je pad 
komt.” 

In zijn opvoeding is naastenliefde Sahadi 
met de paplepel ingegoten. Hoewel hij is 
geboren in een islamitische traditie, zoekt 
hij tot op de dag van vandaag naar wat 

geloof en spiritualiteit voor hem betekenen. 
Op verschillende momenten in zijn leven is 
hij geconfronteerd met religie als middel om 
macht uit te oefenen. Het diepgewortelde 
positivisme en optimisme dat hem door zijn 
ouders is ingeprent, heeft ervoor gezorgd 
dat hij zijn vertrouwen in de mensheid niet is 
verloren. 

Zijn leven als vluchteling is niet makkelijk ge-
weest. Er waren steeds nieuwe, onbekende 
plekken, angst en onzekerheid. Soms waren 
er momenten dat hij de weg kwijt was, het 
even niet meer wist. Terugkijkend blijken het 
juist deze momenten geweest te zijn, waarop 
hij heeft ontdekt hoe hij in kwetsbaarheid 

Ik ben een herder.  
Mijn kwetsbaarheid  
is mijn kracht

In gesprek met Sahadi Daria over veerkracht en aanmoediging 
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kon opstaan voor waar hij in geloofde. De 
twijfel en de pijn die hij heeft ervaren, blijken 
vandaag zijn belangrijkste krachtbron te zijn 
voor nieuwsgierigheid voor de wereld om 
hem heen. 

Harde leerschool
Op zijn eerste dag in Turkije moest de 
zevenjarige Sahadi van zijn vader plastic 
zakjes verkopen op een bazaar in Ankara. 
Zijn vader bracht hem erheen en vertrok. 
Daar stond hij, helemaal alleen op een plek 
die hij niet kende, in een land waarvan hij 
de taal niet machtig was. Hij voelde grote 
angst. Leeftijdsgenoten die daar ook spullen 
verkochten, negeerden hem en scholden hem 
uit. Hij ging onverrichter zaken terug naar 
huis. Daar maakte zijn vader hem met harde 
hand duidelijk dat hij niet thuis kon komen 
voordat hij alles verkocht had. Zo werd 
Sahadi teruggestuurd naar de markt. Terug-
kijkend is deze gebeurtenis moeilijk te rijmen 
met de liefde die er thuis was. Maar als klein 
kind stelde hij zich die vraag niet. Hij deed 
wat nodig was om te overleven. 

Toen hij jaren later met zijn vader sprak over 
deze pijnlijke ervaring, huilde zijn vader 
en betuigde spijt voor hoe het was gelo-
pen. Door deze ontmoeting van vergeving 
realiseerde Sahadi zich dat er in die pijnlijke 
ervaring een les besloten lag: je niet laten 
gijzelen door de pijn en focus houden op de 
doelen die je wilt bereiken. 

Een tweede daaraan gekoppelde ervaring 
is het moment dat een politieagent Sahadi 
betrapt en zijn plastic zakjes inneemt. Als 
Sahadi tegen hem ingaat, wordt hij door 
de politieagent hard aangepakt en deze 
verdwijnt met de zakjes naar het politiebu-
reau. Sahadi geeft echter niet op totdat de 
agent naar hem luistert en hij de kans heeft 
gehad om uit te leggen waarom de zakjes 
zo belangrijk zijn. Hij blijft voor het bureau 
staan totdat hij gehoord wordt en kan 
uitleggen dat hij zonder de zakjes niet het 

broodnodige inkomen voor zijn familie kan 
verdienen. Uiteindelijk krijgt hij zijn spullen 
terug: een belangrijke overwinning. Zijn 
kwetsbaarheid bleek zijn kracht. De kinderen 
die hem tot die tijd pestten, kregen bewon-
dering voor hem, namen hem in vertrouwen 
en boden hem vanaf dat moment aan samen 
te werken. Op het moment dat er niets meer 
te verliezen was, leerde Sahadi te vechten 
voor het goede door bij zichzelf te blijven in 
kwetsbaarheid. 

In deze jonge tijd in Turkije ontdekte Sahadi 
hoe hij, door dicht bij zichzelf te blijven, zich 
kwetsbaar op te stellen, anderen kon helpen 
en een voorbeeld voor hen was. Op de 
markt zag men al snel hoe hij een natuur-
lijk leider was. Een herder, zoals hij werd 
genoemd door zijn omgeving. Hij stond op 
voor datgene waar hij in geloofde en liet 
zich niet weerhouden door angst en stelde 
zich kwetsbaar op. Iemand naar wie mensen 
toekwamen voor hulp en advies door wie an-
deren geïnspireerd raakten. Hij ontdekte hoe 
hij energie krijgt van mensen die door zijn 
hulp hun weg vinden. Wanneer zij groeien, 
groeit hij ook. 

Aanmoediging
Hij is vijftien als hij, samen met zijn zus, 
aankomt in België. Hij kon geen woord 
lezen of schrijven en had nooit op school 
gezeten. Het asielzoekerscentrum voelde als 
een paradijs aan mogelijkheden, waar hij 
voor het eerst de kans kreeg om naar school 
te gaan. Aangemoedigd door docenten die 
hem onder hun vleugels namen, kwam hij 
zijn eerste jaar door. De jaren die volgden 
ontwikkelde hij zich razendsnel. Het was niet 
altijd makkelijk, zijn achterstand droeg hij als 
een rugzak mee, maar hij had het geluk dat 
hij iedere keer weer docenten trof die bereid 
waren hem te helpen, hem aanmoedigden 
door te zetten, en de leiderschapskwaliteiten 
en herder in hem zagen. Er is met name een 
docent die hem apart neemt en zegt: “dit is 
niet het moment om op te geven!” Deze zin 
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is opnieuw een aanmoediging in de goede 
richting.
Sahadi besluit leraar te worden en gaat een 
opleiding tot docent lichamelijke opvoeding 
volgen. Hij krijgt tijdens zijn opleiding de 
kans om te gaan studeren in het buitenland. 
Dat is een belangrijk keerpunt in zijn leven. 
Hij gaat namelijk – of all places – naar 
Turkije waar hij als vluchteling gewoond 
heeft en waar hij voor het gebouw van de 
universiteit waar hij nu studeert, als kind 
bloemen verkocht op straat. Destijds was 
studeren aan de universiteit een droom die 
inmiddels in België werkelijk was geworden 
en nu in Turkije een extra dimensie kreeg. 
“Ik realiseer me dat om mijn dromen waar 
te maken het belangrijk is om steeds terug 
te keren naar mijn wortels, zelfs in fysieke 
zin. Naar plekken ook waarvan ik nooit had 
gedacht er ooit terug te komen.”  

Terug naar de wortels
In de tijd dat hij in Turkije aan de universi-
teit studeerde, werkte Sahadi ook op een 
aantal basisscholen. Daar werd de droom 
om docent te worden verder versterkt en 
geconcretiseerd. In Turkije ging hij op straat 
met kinderen in gesprek die nu in de situatie 
verkeerden waarin Sahadi zelf ook ooit zat. 
Hij kocht de bloemen die zij nu verkochten, 
de lekkernijen die ook hij ooit zelf op straat 
verkocht. Het werd voor hem een helende 
reis. 

Terug in België zette hij naast zijn studie 
het werken als docent voort. Dat deed hij 
eerst op een zogenaamde OKAN-school, 
een onthaalklas voor anderstalige nieuw-
komers die veelal ook niet-begeleide jonge 
asielzoekers waren, zoals hij er ooit ook een 
was. Later deed hij dit als begeleider van 
geradicaliseerde moslimjongeren in Antwer-
pen. Met name het werk met deze jongeren 
confronteerde hem met zijn ambivalentie ten 
aanzien van religie. Het machtsmisbruik uit 
naam van religie stuitte hem opnieuw tegen 
de borst. Het lukte Sahadi, ondanks zijn 

harde werk, voor zijn gevoel onvoldoende 
om de jongeren vooruit te helpen. Hij 
verlangde ernaar om als docent te werken 
in een context waarin hij hetzelfde kon doen 
als wat zijn docenten destijds voor hem had-
den gedaan. 

Sahadi kreeg al tijdens zijn werk op de 
OKAN-school de kans om een leiderschap-
straject te volgen, waarna hij directeur kon 
worden op een reguliere school. Een basis-
school, de school waar hij zelf nooit op had 
gezeten. 

Kwetsbaarheid als kracht
In zijn huidige rol als directeur is hij de 
docent die leerlingen onder zijn vleugels 
neemt. Hij is ook de leider die medewerkers 
veiligheid en vertrouwen biedt, zodat ze zich 
kunnen ontwikkelen. Daarmee voelen ze de 
ruimte om de best mogelijke docent voor hun 
leerlingen te zijn. Het is voor Sahadi heel be-
langrijk om zo vroeg mogelijk een positieve 
impact te maken op de ontwikkeling van 
jonge mensen. “Omdat ik zelf pas in mijn 
studententijd ontdekte wie ik was en wat ik 
kon, gun ik het kinderen dat ze al eerder in 
hun leven kunnen ontdekken wie ze zijn.” 

Gedeeld leiderschap is voor Sahadi een 
groot goed. Hij stelt zich in zijn leiderschaps-
rol kwetsbaar op, door te luisteren, door 
vertrouwen te geven en door anderen ruimte 
te geven hun eigen beslissingen te nemen. 
“Daarbij is sorry kunnen zeggen en terug 
kunnen komen op eerder gemaakte beslissin-
gen een belangrijke voorwaarde voor groei 
en ontwikkeling. Tegelijkertijd weet ik heel 
goed wat ik wil en heb een heldere richting 
voor ogen. Ik wil de ander horen, maar wil 
hierin ook gehoord worden. Die wisselwer-
king is de basis voor mijn leiderschap en 
voor de groei en ontwikkeling van het team 
en de school. Samen leren en samen ontwik-
kelen betekent voor mij mensen aanmoedi-
gen om vooral te doen wat ze goed kunnen, 
maar ook open te staan voor andere hande-
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lingsperspectieven. Zeker in een omgeving 
waarin er veel culturele verschillen het han-
delen van mensen bepalen, is het belangrijk 
de bereidheid te hebben je te verplaatsen in 
de ander en diens zienswijze en waar het 
dienend is voor het grotere geheel, je eigen 
kijk en handelen los te laten.” 

Herder 
Sahadi is en blijft de herder die de wereld 
door kwetsbare kracht mooier wil maken. 
Hij komt tevoorschijn met zijn verhaal om 
daarmee ook anderen te inspireren en te 
helpen hun weg te vinden. Hij neemt heel na-
drukkelijk de tijd om de ander te begrijpen. 
Te snappen wat iemand beweegt en daartoe 
nodigt hij zijn collega’s ook uit. “Hoe moeten 
leerlingen leren, als hun docenten zelf niet 
weten wat hen beweegt?”

Speciale aandacht gaat uit naar kinderen 
uit kansarme gezinnen. “Ik neem ze onder 
mijn hoede, ook wanneer ze afwijkend 
gedrag vertonen waardoor ze hun eigen 
ontwikkeling en dat van medeleerlingen in 
gevaar brengen. Ik liet een groep leerlingen 
onderzoek doen naar thema’s als racisme, 
discriminatie en liet ze elkaar en hun 
omgeving interviewen, in gesprek gaan met 
elkaar, hun ouders en hun medeleerlingen. Ik 
sprak ze aan in hun eigen taal en liet ze er 
een film over maken. Ouders en leerlingen 
waren dankbaar voor de tijd die ik nam om 
te investeren in de mens achter de leerling 
met een ongelooflijke gedragsverandering 
tot gevolg.”

Sahadi biedt een perspectief van hoop 
en liefde. Hij leert kinderen te dromen en 
dromen te verwezenlijken. Hij zet zichzelf 
daarbij in als instrument. Zijn verhaal deelt 
hij vrijelijk en openlijk met de kinderen. Hij 
leert ze dat kinderen niet slim hoeven te zijn 
om te worden wat ze willen. Hij leert ze dat 
het verwezenlijken van dromen gaat over 
je verlangen volgen en hard werken. Een 
enorme bron van inspiratie om zijn eigen 

dromen te verwezenlijken is zijn vrouw Luna. 
Zij helpt en inspireert hem om zich kwets-
baar op te stellen, zijn zachtheid te uiten en 
zo de wereld te veranderen. 

Nabijheid
Het onderwijs wordt in de coronacrisis op 
een ongekende manier uitgedaagd. Veel van 
dat onderwijs is verschoven van het klaslo-
kaal naar de keukentafel. Docenten hebben 
een gedeeltelijk andere rol gekregen. Naast 
de focus op de leerlingen op afstand zijn 
zij ook wellicht meer dan eerder een secure 
base voor de ouders. Ouders worden nog 
intenser aangemoedigd om hun kinderen 
te begeleiden in de ontdekkingstocht naar 
wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen 
in een context waar mogelijkheden tijdelijk 
beperkt zijn. 

Het verhaal van Sahadi is voor ons een 
inspiratiebron om onder alle omstandighe-
den dicht bij onszelf te blijven. En zodoende 
te blijven dromen en ons verlangen tot een 
drijvende kracht te maken in ons contact met 
jongeren. Wat wij ze laten zien, kan in hun 
leven werkelijkheid worden. Die keuze is 
aan ons. ■

De auteurs zijn als partner verbonden aan 
De School voor Transitie. 
www.deschoolvoortransitie.nl
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