
Angélo en Ayham hebben sinds hun ontmoeting al veel met elkaar gedeeld en zijn echte vrienden 
geworden. Angélo: ‘Ik bewonder Ayham om zijn optimisme en de gedrevenheid waarmee hij 
telkens weer zijn verhaal vertelt. Het gaat hem niet om zichzelf, maar om de boodschap.’ 
Ayham: ‘Angélo vecht voor zijn doel. Hij geeft niets om geld. Zijn inzet voor vluchtelingen komt 
van binnenuit.’ En wat de toekomst betreft, daarvoor gunnen ze elkaar het allerbeste. 
Angélo: ‘Ik wens Ayham en zijn gezin toe dat zij in Nederland net zo van het leven zullen gaan 
genieten als in Aleppo voor de oorlog. Dat op een dag het wennen en inburgeren klaar is, zodat zij 
zich geen vluchteling meer voelen.’ Ayham: ‘Ik wens Angélo toe dat de stichting zich ontwikkelt 
zoals hij dat voor ogen heeft. Hij geeft zoveel aan anderen. Ik hoop dat hij iemand tegenkomt die 
hetzelfde doet voor hem.’

Angélo en ook Ayham blijven zich vol passie inzetten voor de stichting en de vluchtelingen in 
Nederland. Angélo: ‘Er komt een project tegen racisme en discriminatie op de werkvloer. Ook 
gaan we (op)voeding in verschillende culturen onder de aandacht brengen. Onze stichting krijgt 
binnenkort een nieuwe naam en een nieuw logo: Stichting Thuis in Oss. In het centrum van Oss 
komt twee maanden lang een Syrisch pop-up restaurant om mensen kennis te laten maken met 
Syrisch eten. Zeker een aanrader!’

INTERVIEW

Ayham Mozayek (31) woont nu met zijn vrouw Reem en twee zoontjes Mustafa (8) en 
Abdulwahed (5) in Schijndel. Hij vertelt met trots over zijn geboorteland: ‘Ik ben opge-
groeid in Aleppo, de grootste stad van Syrië. Daar had ik een prachtig leven. Ik ben naar 
Nederland gevlucht omdat het door de oorlog niet meer veilig was om in Syrië te blijven. 
Ik ben alleen naar Nederland gegaan; mijn gezin kwam pas later.’ Ayham wil graag dat er 

meer begrip komt voor vluchtelingen in Nederland. Daarom geeft hij onder andere lezingen en 
gastlessen op scholen. ‘Ik wil de Nederlandse mensen graag vertellen hoe het is als je geen andere 
keuze hebt dan te vluchten. Hoe moeilijk het is om alles waarvan je houdt achter te laten.’ 

Angélo Schuurmans (32) is opgegroeid in Oss. Hij is na zijn middelbareschooltijd op het Mondriaan 
College gaan studeren in Amsterdam. Hij heeft acht jaar in Los Angeles gewoond, daar verder 
gestudeerd en als acteur gewerkt bij een theatergezelschap. Hij is nu twee jaar terug in Nederland, 
net zolang als Ayham. Angélo: ‘Ik heb een maand vrijwilligerswerk gedaan voor vluchtelingen op 
het Griekse eiland Leros. Toen ik terugkwam in Oss, waren er veel protesten tegen vluchtelingen 
hier. Dat klopte voor mijn gevoel helemaal niet met wat ik op Leros had gezien en meegemaakt. 
Ik heb daar zoveel aardige, hartelijke, slimme en leuke mensen ontmoet! Ik wilde daarom zo graag 
dat er in Oss op een positieve manier naar vluchtelingen werd gekeken.’ Zo is ruim een jaar 
geleden, met hulp van 130 vrijwilligers, de Stichting Oss Verwelkomt Vluchtelingen ontstaan. 

Inmiddels is de stichting volledig gesubsidieerd door de gemeente Oss. In het begin werkte Angélo 
meer dan veertig uur per week als vrijwilliger voor de stichting, maar sinds februari 2017 is hij de 
enige betaalde kracht. Angélo: ‘We verwelkomen mensen die nieuw zijn in Oss en helpen hen op 
weg. Zo helpen we hen bijvoorbeeld met Nederlands leren, het vinden van werk of met praktische 
dingen zoals een fiets. Ook zorgen we ervoor dat Osse mensen en vluchtelingen elkaar kunnen 
ontmoeten.’ 

In anderhalf jaar tijd hebben Ayham en Angélo samen zo’n 240 gastlessen gegeven op alle 
scholen van Het Hooghuis. Angélo geeft op dit moment lessen met als thema de overeenkomsten 
tussen mensen. ‘Ik doe dat samen met kinderen die gevlucht zijn en die nu in een ISK-klas zitten. 
We willen hiermee bereiken dat leerlingen zich openstellen voor andere mensen, waar die ook 
vandaan komen.’

Tijdens de gastlessen hebben Ayham en Angélo al van alles meegemaakt. Er waren mooie, 
moeilijke en emotionele momenten. Ayham: ‘Wat vaak gebeurt als we binnenkomen, is dat 
leerlingen vragen: “Wie is de vluchteling?” Ze kunnen dat niet aan ons zien.’ Angélo: ‘Ik vind het 
bijzonder als kinderen zo ontroerd zijn dat ze Ayham aan het eind van de les een hand of knuffel 
komen geven. Zijn verhaal raakt hen in het hart. De lessen maken verschil.’ 

Gastdocent zijn op Het Hooghuis heeft Ayham nog iets anders gebracht: ‘Dankzij de lessen heb ik 
Lia Wagemakers, docente op ZuidWest, ontmoet. Zij en haar man Ad boden me een kamer aan in 
hun huis. Ik heb zeven maanden bij hen gewoond en zij zijn mijn Nederlandse familie geworden. 
Ook ben ik alle docenten en medewerkers van Het Hooghuis dankbaar voor de warme ontvangst 
en betrokkenheid.’

‘Ik wil 
mensen graag 

vertellen hoe 
het is als je geen 

andere keuze hebt 
dan te vluchten’

Begin januari 2016 ontmoetten Angélo Schuurmans en Ayham Mozayek elkaar in het asielzoekerscentrum
 in Rosmalen. Angélo was op zoek naar iemand die samen met hem een gastles op het Mondriaan College 
wilde geven over vluchtelingen in Nederland. Ayham ging met hem mee, omdat iemand anders op het
 laatste moment afzegde. Dit was niet alleen het begin van een serie gastlessen op Het Hooghuis, maar ook 
het begin van een oprechte vriendschap. Een in eerste instantie toevallige ontmoeting die hun levens 
enorm heeft verrijkt. En met hun passie verrijken zij dagelijks de levens van heel veel andere mensen. 

GASTLES
Kijk op YouTube naar de 

gastles van Ayham en Angélo: 
Begrip ontstaat door met 
elkaar kennis te maken!

www.youtube.com/
watch?v=5TEtt13ZbCc

Een ontmoeting 
maakt het 
verschil

‘Zijn verhaal raakt hen in het hart. 
De lessen maken het verschil’

De meest actuele informatie 
over de stichting vind je op: 

www.thuisinoss.nl
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