
 1 

 

April 2019 



 2 

 

De duizend levens van Salima  — p.3 

De start van Asad — p.6 

 De strijd van Veronica — p.9 

 De Amerikaanse droom van Arnaud  — p.12 

De vrolijke bescheidenheid van Nadège — p.15 

De helden van Gari — p.18 

De Boost Voices zijn publicaties om de inspirerende 

parcours te delen van de Boosters, getalenteerde jongeren 

die deelnemen aan het Boost-programma. In deze 

publicatie kan je het hele jaar door meerdere portretten 

ontdekken.  
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Boost Brussel | Promotie 2015 

Solvay BAC 1 Economische wetenschappen | ULB BAC 1 Politieke wetenschappen  
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Je wordt bijna duizelig als je Salima (18) hoort praten. Op het eerste gezicht lijkt er 

een dromer of idealist voor ons te zitten. Ze is ervan overtuigd dat als je echt iets wil 

bereiken, alles mogelijk is.  

Dat is voor Salima niet altijd vanzelf gegaan. Ze werd geboren in een klein dorp in 

Marokko waar ze de eerste 5 jaren van haar leven doorbracht. Salima was niet 

voorbestemd om verder te studeren. “Mijn moeder had zes dochters en was altijd 

bezig. Maar ze was erg veerkrachtig, ze liet zich niet tegenhouden door tegenslagen 

en ze verloor nooit haar goedheid. Mijn vader was boer. Hij heeft veel opgeofferd 

voor zijn kinderen.” 

Salima heeft zwaar getwijfeld aan zichzelf. Ze heeft die twijfels overwonnen en 

ervan geleerd. “Mijn vijfde en mijn laatste jaar op school waren zeer lastig. Ik dacht 

niet dat ik het einde zou halen. Ik had de indruk dat ik in een volledig geformatteerd 

systeem zat dat ons niets leerde over het leven. Ik kon niet meer stilzitten.” 

De tiener gooide bijna de handdoek in de ring en haakte bijna af op school. Haar 

redding? Ze maakte van school een bijkomstige activiteit en smeet zich in 

verschillende projecten: een Erasmusverblijf in Italië, stages, taalcursussen, discours 

tijdens de eerste Boost Talks, deelname aan conferenties in België en in het 

buitenland, een lopend schrijfproject…   

Salima is vastberaden en heeft geen twijfels. Maar ze blijft zorgzaam en neemt de 

tijd om zich in te zetten voor anderen. Salima combineert haar engagement binnen 

Boost met haar rol als studentenvertegenwoordigster en als ambassadrice van 

United World Colleges. In de zomer van 2018 vertegenwoordigde Salima Boost in 

Boston in het kader van het programma Women2Women. Dit programma bouwt een 

wereldwijd netwerk van jonge geëngageerde vrouwen uit om hen de nodige tools te 

geven om de leiders van morgen te worden.  

Hard werken en erin geloven. Je best blijven doen, ook als je je doel hebt bereikt. Uit 

je comfortzone treden en kansen grijpen. Niet bang zijn om te dromen. Waar een wil 

is, is een weg. Daar gaat haar boek over... 
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WAAR EEN WIL IS, 

IS EEN WEG. 
“ 

” 

Salima wil haar coaching startup in persoonlijke ontwikkeling 

lanceren. Haar grootste droom? Kwaliteitsscholen oprichten in 

Marokko voor schoolverlaters.  
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Wanneer Asad (19) terugkijkt naar zijn vijftienjarige zelf, ziet hij een dodelijk verlegen 

jongen, die in het openbaar nauwelijks zijn mond durfde open te doen. “Ik dacht niet 

voor mezelf. Ik dacht aan wat mijn ouders en mijn familie voor mij wilden. 

Toekomstplannen? Ik dacht dat ik nergens zou geraken. Ik was afgesloten van de 

wereld.”  

Maar plots was er Boost. “Al tijdens de eerste ontmoetingsdag leerde ik mensen 

kennen en aanspreken. Ik had een geweldige Field Manager.” Alles ging goed. Zo 

leek het toch. Maar eigenlijk studeerde Asad te weinig en haperde zijn motivatie. En 

in het vijfde middelbaar wreekte zich dat, ondanks de ondersteuning van het Boost-

team. Asad moest zijn jaar overdoen.  

“Ik ging door een lange periode van twijfels. Ik besefte dat het gevecht dat ik te 

leveren had, met mezelf was. Hoe kon ik beter leren werken en rekening houden met 

mijn behoeftes? Ik had aan veel Boost workshops deelgenomen onder meer over 

stress beheersing. Nadat ik alles in vraag had gesteld, kon ik eindelijk van start 

gaan.”  

“Ik vergelijk mezelf niet met andere jongeren in het programma. Ik vergelijk mezelf 

met wie ik vroeger was. En dan besef ik dat ik dat ene jaar zoveel heb bijgeleerd. Ik 

weet nu beter wat ik kan. En ik heb vooral geleerd om steun te vragen als ik dat 

nodig heb. Ik kréég steun, maar ik deed er niets mee. Ik dacht altijd dat ik me 

minderwaardig zou voelen als ik zelf hulp vroeg, en ik was bang voor dat gevoel. Dat 

heeft mijn leven veranderd: ik heb vertrouwenspersonen gevonden.” 

Asad had nooit verwacht dat hij ooit een speech zou houden op de Amerikaanse 

ambassade. Of dat hij een reis zou maken naar de VS, een land waar hij altijd van 

gedroomd had. “Ik heb mensen ontmoet die me lieten zien dat ik in mezelf kan en 

mag geloven. Dat alleen mijn eigen gedachten me zouden kunnen tegenhouden. Ik 

ben fier op de vooruitgang die ik geboekt heb.” 

Tijdens een bezoek met Boost aan een medisch labo, ontdekte hij wat hij wilde. “Ik 

wil mensen helpen genezen door onderzoek te doen.” Met medische research wil 

Asad ”impact hebben in de wereld.” 
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“ 

” 

Asad wil onderzoeker worden om remedies te vinden voor ziekten 

die een groot aantal mensen treffen. Na zijn bachelor overweegt hij 

een master of een ingenieursstudie.  

HET GEVECHT DAT IK 

TE LEVEREN HAD, 

WAS MET MEZELF. 
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Boost voor Talenten Antwerpen | Promotie 2012 

Universiteit Antwerpen | Master Toegepaste Economische Wetenschappen 
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‘Jij bent niet geschikt voor de universiteit,’ zeiden de leerkrachten op haar 

middelbare school. ‘Dat gaat te moeilijk zijn voor jou.’ “Ik was vlak voor het vijfde 

middelbaar van school veranderd en ze kenden me daar gewoon niet. Ze keken 

alleen naar mijn punten. Ik behaalde inderdaad niet de beste resultaten. Maar dat 

was omdat het me niet interesseerde en ik niet erg mijn best deed.” 

Veronica (21) liet zich niet van de wijs brengen. Ze had al sinds het vierde 

middelbaar een krachtig team achter zich: haar Field Manager en mede-Boosters. 

“Zij steunden me toen ik naar de universiteit wilde, in tegenstelling tot mijn 

leekrachten van het secundair onderwijs.” 

Het eerste jaar aan de universiteit worstelde ze met een aantal vakken. Boost zorgde 

voor bijlessen. Veronica zit nu in het bestuur van de organisatie die bijlessen geeft. 

Dankzij haar ervaring begrijpt ze wat de andere jongeren nodig hebben om 

moeilijkheden te overwinnen.”  

Dat ze doorbeet, tegen de bezwaren van anderen in, heeft ze ook te danken aan haar 

mama. Die kwam vanuit Chili naar België samen met de peuter Veronica die ziek 

was. De familie wilde dat ze toegang zou hebben tot de beste gezondheidszorg. “We 

zijn gebleven. Mijn mama heeft veel moeite moeten doen om papieren te krijgen. 

Hoewel ze de taal niet sprak en helemaal van nul moest beginnen, slaagde ze erin 

om haar plaats te vinden. Zij heeft me geleerd om nooit op te geven.”  

“Ik heb me gespiegeld aan haar doorzettingsvermogen. Studeren kost mij meer 

moeite dan andere studenten. Ik heb ADD (attention deficit disorder, red.), waardoor 

ik me moeilijk langdurig kan concentreren. Ik heb meer tijd nodig voor bepaalde 

dingen. Memoriseren is lastiger. Tijdens de examenperiode neem ik medicatie zodat 

ik me minder laat afleiden en minder tijd verlies.”  

“Ik ben fier dat ik er bijna ben. Ik ben de eerste in de familie die naar de universiteit 

gaat, en ik zal de eerste zijn die een universitair diploma behaalt. Mijn ouders hebben 

mij nooit onder druk gezet. Ik wil zélf zo ver mogelijk geraken. Ik wil ze teruggeven 

wat ze aan mij hebben gegeven.” 



 11 

 

Later wil Veronica een verantwoordelijke functie hebben en het liefst 

haar eigen bedrijf starten. Een van haar grootste dromen is om te 

reizen en de wereld te ontdekken…  

IK WIL ZO VER 

MOGELIJK 

GERAKEN. 

“ 
” 
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Boost pour les Talents Luik | Promotie 2015 

Gale-Ettrick-Trempealeau High School (VS) | 6de jaar secundair onderwijs 
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Arnaud (18) verblijft op dit moment in een stadje in Wisconsin, in de VS, waar hij zijn 

zesde middelbaar opnieuw doet. Die beslissing kwam er niet vanzelf. “Ik ben enig 

kind. Het was voor mijn ouders niet vanzelfsprekend om mij te zien vertrekken. Mijn 

vader was tegen. Mijn moeder begreep dat ik me moest kunnen smijten. Het 

moeilijkste was om hen te overtuigen terwijl een deel van mij ook in dat veilige 

wereldje wilde blijven. Ik moest hen dus overtuigen, een beetje ondanks mezelf.” 

Arnaud voelde dat hij uit die cocon moest komen. “Mijn moeder was erg aanwezig. 

Ze zorgde ervoor dat ik mijn huiswerk deed, ze regelde alles. Ik voelde dat ik uit mijn 

comfortzone moest komen. In mijn opvanggezin hier moet ik mijn plan trekken.” 

Arnaud was altijd al gefascineerd door Amerika. De cultuur trekt hem van jongsaf 

aan. Hij zette zijn twijfel en zijn angsten opzij en dook in het avontuur. Nog elke dag 

valt zijn mond open van verbazing. “Ze raken elkaar veel minder aan dan wij. Als we 

elkaar ’s ochtends groeten, wordt er niet gekust, ze schudden geen handen. Maar ze 

zijn veel opener over hun gevoelens. Ik leer veel over het contact in andere culturen.” 

Dankzij Boost kon hij veel nieuwe mensen ontmoeten, kreeg hij financiële hulp en 

kon hij zijn verborgen talenten ontdekken. “Dit programma heeft me zelfvertrouwen 

gegeven. Ik had nooit een jaar lang alleen in het buitenland kunnen verblijven zonder 

de steun van Boost.”  

En nu? Arnaud staat op een kruispunt van twee wegen. “De eerste weg is om chemie 

te studeren. Ik heb dat altijd goed gekund en de logica is me vertrouwd. Ik wil 

begrijpen in welke omgeving we leven, waar materie van gemaakt is. Ik meng graag 

twee elementen om een derde, onbekend element te creëren… De andere weg zou 

zijn om filmregisseur te worden om boodschappen over te brengen via mijn films.”  

“Houd je armen wijd open, want de wereld heeft meer te bieden dan je denkt. Het is 

pas als je uit je comfortzone stapt dat het leven begint. Niemand weet wat de 

toekomst brengt, maar we kunnen ons richten op de verschillende mogelijkheden.” 
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Als een echte filmliefhebber brengt Arnaud zijn tijd door aan het 

bestuderen van de backstage en de manier waarop films worden 

gemaakt. In 10 jaar waant hij zich als regisseur op een shoot in het 

buitenland of in een groot chemisch laboratorium.  

HET IS PAS ALS JE 

UIT JE COMFORTZONE 

STAPT DAT HET         

LEVEN BEGINT. 

“ 

” 
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Boost Verviers | Promotie 2017 

Royal Marie-Thérèse College | 5de jaar secundair onderwijs 



 16 

 

Sprankelend, bescheiden en boven alles positief: Nadège (17) is opgevoed door haar 

grootmoeder die een groot voorbeeld blijft voor haar. “Ze was een vrouw die niet met 

zich liet sollen en die zich niet druk maakte om wat anderen dachten. Een 

alleenstaande moeder die haar dochter in haar eentje opvoedde. Ze heeft veel 

meegemaakt. Ze is er altijd sterker uitgekomen.” 

“Mijn grootmoeder heeft me altijd aangemoedigd om te doen wat ik graag deed, om 

in mezelf te geloven, om ervoor te gaan.” Nadège was een nieuwsgierig en leergierig 

kind, ze was actief en sportief en liet zich leiden door deze sterke figuur. De 

successen volgden snel. “Op mijn twaalfde won ik de Poëzieprijs van mijn gemeente. 

Ik hield van schrijven, en dat is nog altijd zo.”  

Nadège is erg bezig met rechtvaardigheid. Als klein meisje wilde ze al de 

samenleving begrijpen, vechten tegen sociaal onrecht, stereotypen en vooroordelen 

en ijverde ze ervoor dat iedereen dezelfde kansen heeft in het leven.  

Ze heeft zelf moeten ondervinden hoe moeilijk mensen uit kwetsbare milieus het 

hebben. “Ik heb ook discriminatie meegemaakt. Zoals toen ik een afspraak had bij 

een mogelijke werkgever. Ik had hem aan de telefoon uitgelegd waarom ik die job 

wilde en hij keek uit naar onze ontmoeting. Toen we aan elkaar werden voorgesteld 

en hij me zag, was zijn enthousiasme meteen bekoeld.” 

Na verloop van tijd heeft Nadège geleerd om uit haar schulp te komen en zich te 

laten gelden. Voor haar is het belangrijk om “je niet te laten opsluiten in situaties die 

niet bij jou passen, om vrij te zijn, om beslissingen te nemen die jouw waarden 

respecteren, zonder je zorgen te maken over wat anderen denken.” 

Nadège ontsnapt graag aan de realiteit, laat zich met plezier verbazen en verrassen, 

en dompelt zich graag onder in een andere wereld. “Ik ben open van geest en droom 

graag. Uit elke ervaring kan je leren.” Ze houdt ervan om mensen uit verschillende 

streken en culturen te ontmoeten en vindt dat “echte rijkdom in ons verschil ligt.” 
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Toen ze klein was, wilde ze archeoloog worden of werken voor 

Artsen Zonder Grenzen. Nu wil Nadège vooral trouw blijven aan 

zichzelf, ongeacht de plaats of de financiële of familiale situatie. Ze 

hoopt hulp en ondersteuning te bieden aan de mensen om haar 

heen.  

ECHTE RIJKDOM 

LIGT IN ONS 

VERSCHIL. 

“ 
” 
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Boost voor Talenten Antwerpen | Promotie 2015 

Karel De Grote Hogeschool | BAC 1 International Business Management  
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Zijn moeder en zijn vader zijn de grote helden van Gari (18). “Hoe zij erin geslaagd 

zijn om, zonder de taal te spreken, helemaal van nul te beginnen in België. Mijn 

familie is oorspronkelijk uit Armenië. Enkele generaties geleden zijn ze gevlucht 

naar Georgië. Mijn ouders zijn er geboren en opgegroeid. Na de val van het 

communisme hebben ze alles en iedereen achtergelaten om in Europa te belanden. 

Een groot risico, maar ze hebben hier een leven opgebouwd voor zichzelf en hun 

kinderen. Mijn ouders zijn inspirerende mensen.” 

Toch waren er ook dingen waar ze hun kinderen niet mee konden helpen. Dingen die 

hun toekomst mee vorm geven. “Omdat ze hier niet zijn opgegroeid, konden ze me 

veel minder helpen met mijn studies. Boost kan mij wél wegwijs maken. De 

workshops over schoolvaardigheden waren handig: leren plannen, een essay 

schrijven, studeren. Allemaal dingen waar mijn ouders me niet mee konden helpen. 

En ik wilde echt klaar zijn voor de hogeschool.”  

Gari is ambitieus maar niet om geld bijeen te graaien. ‘Je wordt geboren met niks en 

je zal sterven met niks’, zei iemand me eens. “Je moet je niet hechten aan materiële 

dingen, want aan het einde van je leven maakt dat toch niets uit.” Hij wil op een 

andere manier een grote voetafdruk nalaten. “Ik wil medewerkers een degelijk loon 

betalen en goede arbeidsomstandigheden creëren.” 

Ook dat is het voorbeeld van zijn ouders. “Wat zij konden missen, gaven ze aan 

familie in Georgië. Mensen elders dragen de gevolgen van wat wij hier doen en 

hebben. Aan die ongelijkheid wil ik ook iets proberen te doen.”  

Hij wil elke dag en elke opportuniteit optimaal benutten. Boost gaf ook zijn passie 

voor video vleugels. “Ik heb me de techniek zelf aangeleerd. Ik heb al bedrijfs- en 

reclamefilmpjes gemaakt voor de websites van kleine bedrijven. Maar uiteindelijk 

heb ik toch gekozen voor een economische studierichting. Ik wil een serieuze basis 

hebben. Misschien zal ik mijn businessdiploma ooit combineren met mijn 

vaardigheden in reclame- en bedrijfsfilmpjes, wie weet. Dat is het fijne aan Boost: 

het laat je toe om kansen te grijpen die je eerst niet zag liggen.” 
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Op termijn wil Gari zijn eigen bedrijf beginnen zodat hij zelf keuzes 

kan maken. Liefst in een internationale context om toegang tot een 

grotere afzetmarkt te hebben en om verschillende culturen en 

manieren van denken te ontdekken. 

“ 
” 

IK WIL IETS PROBEREN 

TE DOEN AAN DE 

ONGELIJKHEID. 
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Ontdek meerdere inspirerende verhalen in de volgende editie van 

Boost Voices!  

www.boostfortalents.be 
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