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Soms wellicht een tikje té bevlogen
 

Ahmed El Mesri. Bijeenkomsten over
homoseksualiteit en islam gaven hem
het predicaat 'te liberaal'.
Rink Hof

De eenzaamheid in de stad neemt
toe, werd vandaag bekend. Ahmed
El Mesri, ervaringsdeskundige, ziet
het als zijn missie eenzamen uit
hun isolement te halen.
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'Een participatiesamenleving? Dat
zijn mooie woorden van de
overheid, maar met woorden alleen
koop je niets. Om mensen te laten
participeren, moet je ze benaderen,
ze zelfredzaam maken. Anders zijn
ze verloren."

Aldus de Amsterdamse
welzijnswerker en
eenzaamheidsbestrijder Ahmed El
Mesri (1957). Als oprichter van de
multiculturele vereniging
Assadaaka probeert hij al ruim
twintig jaar de bewoners van Oost
dichter bij elkaar te brengen. Ook is
hij voorzitter van de stichting Onze
Hoop, een belangenorganisatie
voor gehandicapte moslimouderen
en hun familie.

El Mesri spreekt uit ervaring: in
1979 deed een noodlottig auto-

ongeluk op de dijk naar Lelystad de
destijds negentienjarige
gastarbeider uit Marokko in een
rolstoel belanden. Vrienden of
familie had hij niet, teruggaan was
geen optie. En dus bleef El Mesri
binnen in het huis in Noord dat hij
na zijn revalidatie toegewezen had
gekregen. Een paar weken hield hij
de gordijnen gesloten, totdat hij
besloot zijn leven weer op te
pakken.

De eenzaamheid neemt toe in de
stad, werd vandaag bekend.
Weliswaar lezen we dat wel vaker,
maar recente voorbeelden uit het
nieuws brengen die statistieken wel
erg dichtbij. Nu is de Rotterdamse
vrouw die tien jaar geleden
onopgemerkt overleed een
uitzondering, maar voor de
Amsterdamse GGD zijn de stille
doden aan de orde van de dag:
elke tien dagen vinden ze wel
iemand die al twee weken of langer
dood in zijn huis ligt.

Niet als het aan El Mesri ligt. Sinds
hij weer opkrabbelde na het
ongeluk, staat zijn leven in het
teken van de zwakkere medemens.
Na zijn revalidatie volgde hij
verschillende opleidingen tot
welzijnswerker en werkte hij ruim
vijftien jaar als tolk en hulpverlener
voor Arabisch sprekenden bij de
Riagg.

In 1991 richtte hij hulporganisatie
Assadaaka op, Arabisch voor
vriendschap. De vereniging, die
draait op zo'n 150 vrijwilligers,
organiseert onder andere
taallessen voor migranten,
themabijeenkomsten en
spreekuren. Daarnaast begon hij in
2006 met Onze Hoop, en is hij
verbonden aan nog een handvol
maatschappelijke organisaties. Ook
is hij lid van de stedelijke WMO-
adviesraad, die het stadsbestuur
adviseert over de uitvoering van de
Wet maatschappelijke
ondersteuning.

"Ahmed ziet het als zijn levenstaak

om mensen die in een sociaal
isolement leven, de weg te wijzen,"
zegt Lies Bierenbroodspot, sinds
tien jaar vrijwilliger bij Assadaaka.
"Hij wil graag buurtbewoners van
verschillende komaf - arm en rijk,
jong en oud, en van alle
geloofsovertuigingen - met elkaar in
contact brengen en zo sociale
cohesie laten ontstaan."

Maar die mensen moeten er wel
wat voor doen, is de overtuiging
van El Mesri. Voor migranten
begint dat met het leren van de
Nederlandse taal, de belangrijkste
activiteit van Assadaaka. "Mensen
moeten zelfredzaam zijn, zelf
dingen kunnen regelen. Maar
tegelijkertijd hebben we elkaar
harder nodig dan ooit," zei hij ooit.

Dat besef begon pas echt bij hem
te leven na de moord op Theo van
Gogh in 2004. Zo'n 270 mensen
van zeventig nationaliteiten
bezochten het
'calamiteitenspreekuur' dat El Mesri
organiseerde om de
hoogopgelopen gemoederen onder
de buurtbewoners te bedaren.

En zo sluiten de door El Mesri
georganiseerde bijeenkomsten
vaker aan bij de actualiteit. Begin
dit jaar hield Assadaaka
weerbaarheidstrainingen voor
kansarme en veelal vereenzaamde
moslimjongeren om hen te hoeden
voor radicalisering, als reactie op
het groeiend aantal jongeren dat
naar Syrië vertrok. Ook waren er
bijeenkomsten over
homoseksualiteit en islam, wat El
Mesri het predicaat 'te liberaal' bij
sommige islamitische
welzijnsorganisaties opleverde.

Volgende week, op 3 december,
hervat Assadaaka het spreekuur
voor mensen die in armoede en in
eenzaamheid leven. Die twee
zaken gaan volgens El Mesri
meestal samen: "Mensen aan de
lage kant van de maatschappij
hebben het vaak het zwaarst. Ik
bied ze een luisterend oor, wijs ze
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de weg naar de voedselbank en
andere faciliteiten, en breng ze bij
elkaar om samen te eten."

"Ahmed is een sociale, emotioneel
intelligente en nieuwsgierige man,
met een zwak voor mensen die het
slechter hebben dan hij," zegt Henk
Linde, die taalles geeft bij
Assadaaka. "Hij wil die problemen
aanpakken met praktische
oplossingen, zoals het leren van de
taal. Dat is ook onderdeel van zijn
visie, hij vindt dat als je als
vreemdeling kiest voor een land, je
je ook moet aanpassen."

"Er zijn meer mensen als Ahmed
nodig in de stad," zegt zijn twintig
jaar jongere broer Abdel, die toen
hij in Nederland aankwam in de
jaren negentig bij zijn inmiddels
gehandicapte oudere broer introk.
Eens per jaar gaan de twee terug
naar Tetouan, in het noorden van
Marokko, waar de rest van de
familie woont.

Waar El Mesri ook om bekendstaat,
is zijn koppigheid, waarmee hij
vooral stadsdeelbestuurders nog
wel eens tegen zich in het harnas
weet te jagen. Zo strijdt hij al jaren
voor een eigen, vaste plek in Oost
voor Assadaaka, dat nu voor zijn
activiteiten alleen op bepaalde
tijden terechtkan in buurthuis Ruma
Khami op het Makassarplein.

"Ahmed is gedreven en doet goed
werk, daar heb ik waardering voor,"
zegt stadsdeelbestuurder Lieke
Thesingh. "Maar hij kan daardoor
ook compromisloos zijn, wat vooral
wrijving oplevert met de andere
organisaties waarmee hij het
gebouw moet delen. Af en toe pakt
hij uren en lokalen waar geen
subsidie voor is, dat geeft wel eens
spanning."

Van het ongeluk weet Abdel weinig.
"Ik heb er nooit naar gevraagd.
Waarom niet? Het is er nooit van
gekomen, Ahmed heeft het
geaccepteerd en is voor zichzelf
opgekomen. Hij heeft er vrede
mee."

Het is wellicht exemplarisch voor
het taboe op handicaps dat in de
moslimgemeenschap heerst, en

waardoor vooral oudere
gehandicapte moslims vaak het
huis niet meer uitkomen. El Mesri
zelf: "Ieder mens is wel eens
eenzaam, maar we willen dat niet
erkennen. Machogedrag is dat. Of
dat ook voor mij geldt? Ja
natuurlijk."
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