
Fietsles voor vluchtelingen in Langedijk

 
Foto: Foto Erna Faust  - Rola Algadban uit Syrië krijgt haar eerste fietsles van de Alkmaarse Hasna Ourhris. 

NOORD-SCHARWOUDE - Voor ze zelf voor het eerst opstapt, kijkt Rola Algadban even toe 
hoe een paar jongens het doen: fietsen. In Syrië is het voor vrouwen een taboe om te doen, 
maar hier wil Rola het graag leren.

Door Sophie Jurriaans - 23-11-2015, 17:18 (Update 23-11-2015, 17:18) 

Ze is één van de vluchtelingen die zijn opgevangen in Langedijk. Op haar teenslippers duwt ze wat
onwennig op de trappers. ,,Ik vind het eng!’’, zegt ze in het Engels, als ze wat rondjes heeft 
gereden over een geasfalteerd handbalveld. Vrijwilligster Hasna Ourhris (24), die goed oplet of 
Rola niet valt, helpt haar afstappen om te pauzeren. 

Het initiatief voor de les komt van de voorzitter van de moskee, Mohamed Ourhris. Hij heeft zijn 
eigen fietsen meegenomen als lesmateriaal. ,,In Nederland fietsen we allemaal. Het is toch 
belangrijk dat deze mensen dat ook leren.’’ 

Kunsten

De vijf jongens die zich van tevoren hebben opgegeven voor het fietsen, tonen meteen hun 
kunsten op de tweewielers. Ze scheuren over het veldje om vervolgens keihard te slippen en rijden
tientallen meters op alleen het achterwiel. ,,Zij hebben geen les meer nodig’’, constateert een 
omstander.

Veel betrokkenen van de moskee hebben zich opgegeven als vrijwilliger bij de crisisnoodopvang in
sporthal Geestmerambacht, onder wie dus vrijwilligster Hasna. Zij geeft niet alleen fietslessen, 
maar helpt ook met vertalen in de opvang. ,,Ik vind het gewoon hartstikke leuk om te helpen.’’ Ze 
komt er voor uit Alkmaar gereisd. ,,Er zijn heel veel activiteiten waar ik bij kan helpen.’’



Moskee

Ook in de moskee zelf is het de laatste dagen druk, vertelt de voorzitter. ,,Vanmorgen ontvingen 
we nog een schoolklas uit Heerhugowaard. De leerlingen hebben een rondleiding gekregen, maar 
ze hadden ook veel vragen. Bijvoorbeeld over de aanslagen in Parijs. Ik wil graag het positieve 
verhaal blijven vertellen.’’

Op het veldje gaat de les voor Rola nog even door. Terwijl de jongens, uit verschillende landen, om
haar heen fietsen vertelt ze dat ze samen met haar dochter en neef in de sporthal is opgevangen. 
Haar man en twee andere kinderen moesten tijdens de vlucht achterblijven in Turkije. Ze hoopt 
binnenkort weer met ze herenigd te worden.
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