
"lnmifnfob krifgen
geef ikveel respect"
§BKE CB . Wie inAZAlma in
Eeklo op de afdelingmedi-
sche beeldvorming komt,
wordt misschien wel ver-
welkomd doorlsmaÍlEs-
layeh. Zijn tongval verraadt
dat hij buitenlandse roots
heeft, maarzijnlach en
enthousiasme spreken
boekdelen: hij heeft het
hier naar zíjn zin en voelt
zich hier thuis.

DOOR MIEKE VERCRUIJSSE

Ismail heeft sinds 20Il een diploma
'techïroloog medische beeldvor-
ming' op zak. Zijn studies deed hij in
Gaza in Palestina en hij kwam als
bootvluchteling in 2017 aan in België.
Sinds novembervorig jaar werkt hij in
AZAImainEeklo.

Ie bent als bootvluchteling ln Euro-
patoegekomen. Wat gebeurde er
tussen je studies en je aankomst in
België?
Na mijn studies heb ik twee jaar in
een ziekenhuis in Ubië gewerkt. Maar
er was oorlog en een aanslagzorgde
er ook voor dat het ziekenhuis waar ik
werkte gesloten werd. In 2015 heb ik
beslist om samen met mijn wouw
naar Europa te komen. Samen met
170 andere vluchtelingen hebben we
ons aÍur de gevaarlijke en ijzig koude
bootovertocht van Libië naar het Sici-
liaanse eiland Lampedusa gewaagd.
We vestigden ons eerst in Duitsland,
waar ik ook stage gelopen heb in een
ziekenhuis. In2017 - ons dochtertje
was toen al geboren - zijn we naar
België gekomen. Eerst verbleven we
in het asielcentrum in Scherpenheu-
vel, daarna in een huurhuis in Kaprij-
ke, daarna in Lembeke en nu in Eeklo.
Intussen hebben we er ook een zoon-
tje bij én werd onze asielaanwaag po-
sitief beantwoord.

InAZAlrna werk je sinds november
vorig jaar. Hoe ben je hier terecht-
gekomen?

FOCUS OP ZORG: BOOTVLUCHTELING ISMAÏL ESLAYEH WERKT IN AZ ALMA IN EEKLO
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i "ln mijn job krijg ik veel respect en kan ik ook veel respect geven, zowel aan patiënten
als aan collega's", vertelt lsmaïl Eslayeh. (gf)

( ( tt ben bttij dat
ik hier de jab
kan uitaefenen
waaruoar ik ge-
studeerd heb."

Voor mij was het belangrijk om de job
te kunnen doen waarvoor ik gestu-
deerd heb. Intussen had ik ook al wat
ervaring opgedaan, dus ik was ervan
overtuigd dat ik een goede werkne-
mer zou zijn. Alleen de taal kon een
struikelblokvormen. Via de dienst ar-
beidstrajectbegeleiding varl Wel-
zijnsband Meetjesland - waar ik
enorm goed begeleid word - kon ik
aan de slag bij AZ AIma. Ik doe zeer

goed mijn best om mijn Nederlands
snel bij te schaven en dat lukt aardig.
De vakspecifieke termen heb ik snel
geleerd.-Alleen als mensen dialect
spreken, is het wat moeililk (lacht)

Hoe voel ie je in het team?
Mijn collega's zijn superwiendelijk!
Er is wederzijds respect en ze helpen
me als ik eens iets niet begrijp. Er is
een leuke teamgeest met al eens een
taartje als iemand verjaart. In orze
job is teamwork enorm belangrijk en
dat verloopt hier vlot. Het is ook fijn
om nauw samen te werken met colle-
ga's en voortdurend onder de men-
sen te komen.

Waarom heb ie destijds gekozen
voor een studie in de zorgsector?
De medische wereld sprakme aan en

ik help graag mensen. Het contact
met anderen vind ik ook zeer fijn. In
mijn job krijg ikveel respect en kan ik
ookveel respect geven, zowel aan pa-
tiënten als aan collega's.

Mis ie Palestina?
Uiteraard. Al mijn familie woont daar
en ik heb mijn óuders al negen jaar
niet meer gezien. We s§pen wel,
maar dat is niet hetzelfde, }lé.Ze zijrt
ook niet meer zo jong, dus ik hoop ze
snel nog eens te zien.

Hoe zie iij iouw toekomst?
Ik hoop ooit een vast contract te krij-
gen als technoloog medische vor-
ming. Verder wil ik mijn Nederlands
optimaliseren en ik moet dringend
mijn rijbewijs halen. En ja, mijn ou-
ders zien natuurlijk.
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