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Ik woon sinds 2016 in Goirle. Mijn inburgering is afgerond. Ik houd ervan om met mensen te werken. 
Ik ben heel actief op het gebied van vrijwilligerswerk; voornamelijk het organiseren van culturele 
evenementen. De eventuele opbrengsten gaan naar een nader te bepalen goed doel. Daarnaast ben 
ik kok geweest bij Broodje Aap en Linke Soep wat ik heel erg leuk vond om te doen. Ik ben een 
aardige, goedverzorgde en vriendelijk man. Ik wil graag werken. 

 

2019  - heden Cultureel Centrum Jan van Besouw 
Gastheer 
Bezoekers ontvangen en naar hun plek brengen, kaartjes controleren, 
drankjes in de pauze verzorgen, vragen beantwoorden van bezoekers. 

 
2018 - heden Vrijwilligerswerk, vanaf 2019 vanuit stichting Hand in Hand 

Organiseren van culturele evenementen en culturele bijeenkomsten. 
Het in contact brengen van mensen met verschillende culturen en 
achtergronden door muziek, dans, kunst, poëzie, taal, gedachten, verhalen, 
koken enz. De eventuele opbrengst gaat naar een nader te bepalen goed 
doel. 

 

2017 - 2018 Broodje Aap en Linke Soep 
Kok 
Catering en kookwerkzaamheden. 

 
2000 – 2011 Eigen onderneming in Syrië 

Ondernemer 
Voor grote opdrachtgevers op het gebied van watervoorziening inkopen van 
materialen. Bijvoorbeeld grote kranen en waterleidingen voor grote 
bedrijven, zwembaden maar ook alle materialen voor nieuwe 
watervoorziening naar nieuwe locaties bijvoorbeeld een dorp aansluiten op 
watervoorziening. 

Persoonlijk profiel 



Opleidingen 

Overige vaardigheden 

 

1995 – 1998 Instituut Aleppo voor Muziek 
Piano leraar 
Piano les gegeven aan mensen van verschillende leeftijden in allerlei 
muziekstijlen. 

 
1990 – 1999 Mohmmad Shamia in Syrië 

Handelaar 
Voor grote opdrachtgevers op het gebied van watervoorziening inkopen van 
materialen. Bijvoorbeeld grote kranen en waterleidingen voor grote 
bedrijven, zwembaden maar ook alle materialen voor nieuwe 
watervoorziening naar nieuwe locaties bijvoorbeeld een dorp aansluiten op 
watervoorziening. 

 
 

2016 - 2018 : Inburgering bij Delken en Boot 
 

1986 – 1989 : Middelbare school in Syrië 
 

 

Talenkennis : Arabisch Moedertaal 
 : Koerdisch Matige kennis in woord en geschrift 
 : Nederlands Redelijke kennis in woord en geschrift 

 

Interesses : Piano spelen, wandelen en gedichten schrijven en het organiseren van  
    culturele evenementen. 


