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Aflevering 10:
Op stap met Masar Kbyeh, animatrice van het project ‘Digitale Helden’
In de vorige aflevering vertelde Masar enkele beklemmende dingen over zaken waar ze
al op jonge leeftijd mee werd geconfronteerd. In deel twee praat ze over haar
engagement met de City Pirates.
Door Raf Willems
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik geef kinderen met Digitale Helden
kansen om hun kwaliteiten te ontdekken
‘Ik help bij City Pirates voor het project
‘Digitale Helden’ ’. De club zocht iemand met
IT Skills en animatorachtergrond om kinderen
te begeleiden. Ik werkte eerder vier jaar als
vrijwilligster en jobstudent in de jeugddienst
van Borgerhout. We organiseerden
activiteiten voor kinderen tijdens de
schoolvakanties. Ik leerde door te praten met
kinderen beter de Nederlandse taal kennen.
Met ‘Digitale Helden’ hebben we elke
woensdagnamiddag een sessie in
respectievelijk Merksem, Luchtbal,
Linkeroever. We helpen de kinderen
programmeren: elke kind heeft een eigen
laptop en kan zijn eigen game maken. Onze
doelgroep bestaat uit kansarme kinderen. Ze
bezitten veel kwaliteiten maar kunnen die niet
ontwikkelen bij gebrek aan laptop. De
deelnemers hoeven geen lid te zijn van City
Pirates. Het is wel een activiteit van de club
op de infrastructuur van de club. We
gebruiken soms voetbalspelletjes binnen de
ICT-les. Van oktober tot december hebben
we meer dan honderdvijftig deelnemers
gehad. We zijn tevreden als we zien dat de
vaste groep elke week present is, als we
merken dat we het verschil maken en dat er
voldoende passie in de beleving zit. We
blijven de afhakers opzoeken en motiveren.
Dit is een zeer moeilijke doelgroep want deze
kinderen hebben een zeer lage
organisatiegraad. Hun ouders komen niet

naar de lessen om dat mee op te volgen. Dat
stellen we ook bij het voetbal vast: een lage
graad van betrokkenheid van de ouders. We
hopen om dat te kunnen veranderen.’
Ik propageer om ‘samen fantastische
dingen te doen’
Tijdens haar activiteiten ontdekte ze dat
jongeren met een achtergrond van
kansarmoede soms op het zogenaamde
verkeerde pad belanden. Ze stelde ook vast
dat projecten als ‘Digitale Helden’ dit kunnen
verhinderen. Daarom pleit ze voor minder
maatschappelijk cynisme en meer
samenwerking, vanuit de mogelijkheden die
het voetbal bieden.
‘Samen doen we fantastische dingen! Ik zie
dat veel jongeren het verkeerde pad kiezen.
Dat kan gedeeltelijk worden opgevangen
door onze activiteiten. Het voetbal maakt
geen scheiding op basis van afkomst, geloof
en kleur. Onze kinderen bij City Pirates
maken dat verschil niet. Waarom moeten ze
dat dan wel ervaren op straat? Ik roep op om
‘samen mensen te zijn’. Als moslima heb ik
dezelfde problemen als anderen. Ik ben ook
tegen terreur en kan er evengoed het
slachtoffer van worden. En dat ‘samen
mensen zijn’ kunnen we aanpakken via een
project als ‘Digitale Helden’ en via het
voetbal.’

Ik heb een zwak voor spelers die vanuit de
armoede de wereldtop bereikten
Masar heeft ook een uitgesproken visie op
voetbal. Ze houdt enerzijds van ‘mooi spel’ en
anderzijds van voetballers ‘met een duister
kantje’. Omdat dezen het vaak vanuit een
zeer moeilijke situatie hebben waargemaakt.
‘Ik lees graag boeken. Literatuur en over de
wereldpolitiek. Ik doe graag leuke dingen met
mijn vrienden. Gewoon rondlopen in de stad
en babbelen, eten, drinken. Ons amuseren in
gemengd gezelschap van jongens en
meisjes. En ik hou van voetbal. Ik kijk graag
naar Barça. Luis Suarez is mijn favoriete
speler. Hij heeft een speciaal karakter. Ik heb
een zwak voor voetballers die zijn
opgeklommen uit een zeer armoedig milieu
en het hebben gemaakt tot wereldtopper. Mijn
broer is fan van Real Madrid. Wij kijken
samen naar de Clasico. Diegene die verliest
begint te vechten. Na de 0-3 van Real –
Barça in december 2017 was het weer van
dat. Ik zei hem: ‘Hallo, goeiemorgen 0-3.’ En
dan vindt hij altijd wel een reden om uit te
leggen waarom Real het niet kon halen van
Barça. Maar de waarheid toont gelukkig dat
het vaak andersom is: Barça is gewoon de
betere van Real. Met dank aan Suarez.’
Als ik Masar vertel dat ‘El Pistolero’ zijn weg
bij FC Barcelona pas echt had gevonden
nadat hij maandenlang in behandeling ging
bij een therapeut schiet ze spontaan in de
lach. Het doet haar respect voor Suarez
slechts toenemen.
Ik noteer vooral haar oproep om ‘samen
mensen te zijn’. Onder meer via haar
voetbalverhaal ‘Digitale Helden’. Dat in
december zelfs een bezoek kreeg van
minister Alexander De Croo. Meer informatie
vindt u via deze link: www.citypirates.be

