
Curriculum Vitae 
 
Personalia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rijbewijs:   B, in bezit van eigen vervoer 

 
 
Profiel 
 
Als directeur, consulent en adviseur heb ik in Afghanistan en andere landen met veel verschillende 
mensen uit verschillende culturen samengewerkt. Leiding geven vraagt om daadkracht en 
doorzettingsvermogen, maar zeker ook flexibiliteit. Ik heb veel verantwoordelijkheden gehad binnen 
genoemde functies en heb leren omgaan met successen zowel als met teleurstellingen. 
Overtuigingskracht is een van mijn positieve kwaliteiten, maar vraagt ook om geduld en begrip; 
taalbarrières en verschillende achtergronden van mensen heeft mij geleerd met respect en tact om te 
gaan met verschillende meningen en visies. Ook voor het schrijven van mijn boek waren geduld, 
discipline en doorzettingsvermogen belangrijke elementen. De politieke en militaire situatie in mijn 
geboorteland Afghanistan en de regio is steeds onderwerp van mijn werk en publicaties. Hiervoor 
werk ik samen met diverse  internationale organisaties. Sinds mijn komst naar Nederland ben ik actief 
geweest op allerlei gebied. Momenteel ben ik werkzaam als  coördinator Hulp en als chauffeur bij 
Stichting Portagora (Europese samenwerking). 
Communicatief, Sociaal vaardig, Doorzettingsvermogen, Taalvaardig, Organisatietalent, 
Overtuigingskracht, verantwoordelijk, keurig, netjes, gedisciplineerd, flexibel, zelfstandig, geduldig, 
leerzaam, respectvol. 
 
 

Werkervaring 
Mei tot oktober 2015  administratie ervaring (stage) bij Sagenn 
 
2012 tot heden   Chauffeur en administratief medewerker bij PortAgora 

Bezorgen en ophalen van gebruikte spullen met een kleine 
vrachtwagen en busje, controleren van goederen en laden en lossen. 

     administratieve handelingen. 
 

2008 - heden Oprichter en voorzitter van Stichting Federatie van Culturele 
organisatie.  
Het voeren van de administratie, bijhouden van de website, 
dagelijkse communicatie met overige internationale afdelingen van 
de stichting, dagelijkse contacten met Afghanistan en publiceren. 



 
2009 - heden     Coördinator bij OEC (Oost Europa Centrum; Portagora) 

Coördinator humanitaire hulp naar Oost Europese landen.   
 
2008 – 2009   Stage bij GGZ Goirle en Etten-Leur (Als jeugdbeschermer)  
 
2007 - 2008   Vrijwilliger bij Humanitas 

Ondersteunen van kandidaten bij hun administratie en 
tolkwerkzaamheden. 

 
2000 - 2003    Tolk/Uitgever bij AZC Uithuizen. 

Maken van een krant voor de bewoners en tolkwerkzaamheden. 
 

1997 - 1999    Directeur bij de Middelbare juridische school in Meymaneh. 
Dagelijkse leiding en eindverantwoordelijkheid. 

 
1995 - 1996  Consulent bij Afghaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in  

Kabul.  
Verantwoordelijk voor het regelen van paspoorten voor reizigers naar 
het buitenland. 

 
1994 - 1995  Adviseur bij de Ambassade van Afghanistan in Rusland en Emiraten. 

Adviseur voor Afghaans ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Verantwoordelijk voor een juiste coördinatie en uitvoer van de 
diplomatieke missies van de ambassadeur, waaronder toespraken 
schrijven, afspraken regelen en adviseren van de ambassadeur. 

 
1991 - 1993    Militaire dienst in Afghanistan. 

 

1989 – 1991   Onderneming activiteiten in Baku (opgericht reisbureau) 
 
 

Opleidingen en cursussen 
 
2006 - 2007   Computercursus (Word / Excel / Internet). 
    Centrum Voor Vakopleiding. Groningen. Afgerond met certificaat. 
 
2003 - 2005  Scholing in de Nederlandse taal aan het Noorderpoortcollege in 

Groningen. Niveau 3 behaald met certificaat 
Loopbaan oriëntatie en maatschappij oriëntatie (LO en MO). 
Noorderpoortcollege Groningen.  Afgerond met certificaat. 

 
1988 - 1991 Promotie onderzoek in internationaal recht in Baku en Moskou, 

dissertatie in de Russische taal (proefschrift handelt over 100 jaar 
politieke verhoudingen tussen Rusland en Afghanistan). 

 
1982 - 1988  Internationaal recht aan de Universiteit van Baku (in de Russische 

taal). Afgerond met diploma. 
 
1980 - 1981  Universiteit van Kabul: Rechtenstudie.  

Afgerond met diploma. 
 



1974 - 1980  Middelbare (juridische) school in Meymaneh.  
Afgerond met  diploma. 

 
1968 - 1974    Basisschool in Meymaneh. 

 
Talen en Systeemkennis 
 
Oezbeekse taal  Moeder taal 
Farsi   Vloeiend 
Russisch  Vloeiend 
Turks   Goed 
Arabisch  Redelijk 
Nederlands  Goed 
Ik kan goed omgaan met de PC en met de gangbare software pakketten 
 
 

Extra Activiteiten 
 

 Schrijven van een boek over de situatie in Afghanistan, dit boek werd in 2011 gepubliceerd 

 Publiceren via Internet, radio en nationale en internationale kranten over de politieke, militaire en 
maatschappelijke situatie in Midden Azië; publicaties over het internationaal recht en de 
mensenrechtensituaties in Midden Azië. Sinds 2001 zijn dit circa 150 publicaties. 

 Onderzoek naar de mogelijkheid van een federale staat in Afghanistan. Ik doe dit onderzoek vanuit 
de Stichting FFTA voor groeperingen en partijen die een federale staat nastreven. 

 Ambassador van Universal Peace Federation. Deze organisatie zet zich o.a. in voor universele 
morele waarden en een wereld van vrede. 

 


