HAKIM

29 jaar, uit Afghanistan
Cursussen
Nederlands tot niveau 1.2
Taalstage
Werk zoeken

Ik werk als schilder en mijn lievelingssport is breakdance. Ik ben al

Ik wil hier graag blijven
wonen. Daarom is werk
voor mij heel belangrijk.
Ik schilder heel graag. Dat
is mijn job. Ik werk goed
en kom altijd op tijd.

bijna vier jaar in België. Ik kom uit Afghanistan, maar heb 18 jaar in
Iran gewoond. Daar deed ik een opleiding voor schilder en werkte
ik ook enkele jaren. In België leerde ik eerst Nederlands . Dan
werkte ik één jaar als magazijnier via artikel 60 en daarna deed ik
enkele weken verschillende interimjobs. Sommige jobs waren
goed, andere niet.
Ik ben zelf bij veel firma’s geweest. Ook vroeg ik aan mijn vrienden,

Andere cursisten die hun
droom willen bereiken,
moeten lessen volgen. In
de cursus Werk zoeken
leer je hoe je naar de
juiste job moet zoeken.
Die lessen kunnen jou
echt helpen. Je leert hoe
je goed kan spreken en
contact kan maken met
Belgen. Die lessen zijn
echt belangrijk. Ze
hebben me veel geholpen.

buren en andere kennissen of ze mij konden helpen. Maar het was
moeilijk. Gelukkig heb ik werk gevonden. Nu ben ik drie maanden
bezig bij een schildersbedrijf in Mol en dat gaat goed. Ik wil altijd
werken, dan kan ik geld verdienen. Hopelijk kan ik in deze firma
blijven werken. Ik ben blij dat ik nu een echte job als schilder heb
gevonden, met hulp van de trajectbegeleiders van CVO
EduKempen. Eerst deed ik een taalstage bij een ander schildersbedrijf hier in Mol, en daardoor vond ik werk.
In Iran is werken helemaal anders. Hier moet je mooi en proper
werken en moet je na het werk alles opkuisen. Ik vind het hier heel
goed. In Iran is snelheid belangrijker.
Ik zou graag nog Nederlandse les volgen, maar ik moet om 5 uur
opstaan en ik ben heel laat terug. Dus dat is moeilijk. Ik praat veel
Nederlands op mijn werk, met collega’s. Ik begrijp alles wat zij
zeggen. Ook als ik sport , en breakdanceles geef aan kinderen,
oefen ik mijn Nederlands. Dat doe ik heel graag, training geven.

