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is heel leuk werk. En ik vind het fijn om 
mensen te kunnen helpen. Van de 69 Osse 
Eritreeërs uit het bijstandsbestand hebben 
er nu 28 een baan, een werkervaringsplek 
of een opleiding.” 

BEZIG ZIJN
“De eerste keer dat mensen een training 
bijwonen, zijn zij niet gemotiveerd. Dat 
komt omdat ze niet goed geïnformeerd 
zijn. Ze hebben, net als ik had, de ver-
keerde verwachtingen. Filemon geeft goede 
informatie. Dat is heel belangrijk. Mensen 
moeten weten waar ze aan toe zijn voordat 
ze ergens aan beginnen. Waar moet je de 
motivatie vandaan halen als alles onzeker 
en onduidelijk is? 

Werken is goed voor je zelfvertrouwen, 
maar soms zijn mensen bang dat hun 
Nederlands niet goed genoeg is. Maar juist 
ook op de werkvloer leer je beter Neder-
lands spreken.
Ik heb Eritrese vrienden in andere steden. 
Als we elkaar vragen: ‘Hoe is het, wat heb 
je vandaag gedaan?’, dan zeggen zij: ‘Niets, 
beetje gezeten.’ Ik ben blij dat ik de kans 
krijg om te werken, om bezig te zijn. 
Voor het volgen van een complete opleiding 
ben ik wat te oud – door mijn werk bij de 
gemeente weet ik alles over de Nederlandse 
arbeidsmarkt. Mijn droom is om meer 
werkervaring op te doen en een opleiding 
te volgen via het werk. Ja, dat zou ik heel 
graag willen.” *

‘ GELUK DAT 
IK IN OSS 
TERECHT 
GEKOMEN 
BEN’  Smon Bahta 

 29 jaar 

 “N
ederland – wij zeggen 
Holland – kende ik alleen 
van de kip. In Eritrea eten 
we Hollandse kippen en 
eieren. Verder wist ik 

niets over Nederland; ik had heel andere 
verwachtingen. Ik dacht dat ik, eenmaal in 
Nederland, meteen een huis en een uitke-
ring zou krijgen. 
Na mijn aanmelding als asielzoeker in 
Ter Apel heb ik vijf maanden in een azc 
gewoond, in Arnhem en in Zevenaar. Toen 
mijn verblijfsvergunning rond was, kreeg 
ik een huis toegewezen in Oss. Vanaf dat 
moment ontving ik ook een uitkering. Oss 
biedt vluchtelingen grote kansen. Ik heb 
veel geluk dat ik hier terechtgekomen ben.” 

LEUK WERK
“Als je in Eritrea aan het werk wil, regel 
je dat via vrienden en bekenden. Een cv 
maken en solliciteren, je diploma laten 
zien, dat kennen we niet. Ik wist daar niets 
van, wist niet wat ik moest doen of nodig 
had om te kunnen werken. De gemeente 
Oss heeft een voortraject voor Eritrese 
en Syrische statushouders in de eigen 
taal, ontwikkeld door Filemon Mengistu. 
Filemon is trainer en consulent Werk en 
spreekt Tigrinya, de voertaal in Eritrea. Hij 
geeft uitleg over de Nederlandse arbeids-
markt en alles wat daarbij komt kijken. Ik 
heb dat voortraject gedaan en daarna de 
reguliere training Werken naar Werk voor 
anderstaligen, in het Nederlands. 
Ik ben nu drie jaar in Nederland. De eerste 
twee jaar had ik een uitkering. Nu werk ik 
parttime in een fabriek en parttime voor 
de gemeente. Ik assisteer Filemon tijdens 
de trainingen. Ik fungeer als tolk, help 
hem bij het uitnodigen en informeren van 
deelnemers en houd het verzuim bij. Het 
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