
Masud MSHO, toeleider in Geeraardsbergen (art 60). Zelf vluchteling uit Syrië van Koerdische 
afkomst. Sinds 2017 in België : 

Toen  het lokaal bestuur Geraardsbergen midden  maart omwille van de coronamaatregelen besliste 
dat de art-60 medewerkers tijdelijk terug op leefloon werden gezet konden we vanuit dienst 
Samenleving gelukkig verantwoorden dat Masud MSHO, nieuwkomers uit Syrië en de toeleider in 
diversiteit van thuis uit als art-60 aan het werk kon blijven. 

Dat was een goeie zaak: Masud belde om te beginnen  direct alle  zijn  50 gezinnen op om te horen of 
alles goed ging en of er speciale noden waren. Omdat  dienst Samenleving alles in het werk stelde 
om de anderstalige inwoners met buitenlandse herkomst  correcte info over alles ivm corona te 
bezorgen maakte Masud voor al zijn gebruikers ( 50 gezinnen) een grote whatsappgroep klaar. 
Dagelijkse infomail vanuit  dienst Samenleving vertaalde hij telkens direct in het Arabisch en 
bezorgde die via whatsapp aan al  de 70 gezinnen. Op deze manier bleven zij up to date ivm 
coronamaatregelen. Hij gaf de gezinnen ook de boodschap dat  hij als toeleider telefonisch 
bereikbaar bleef voor al zijn nieuwkomersgezinnen. En de gezinnen bleven beroep op hem doen. Hij 
had meer dan zijn handen vol. Hij regelde al zijn werk via telefoon. Zijn gebruikers stuurden hun 
moeilijke brieven en documenten via whatsapp zodat Masud hen verder kon helpen. Hoewel hij als 
best Nederlands sprekende ouder thuis  er ook nog de opvolging van het schoolwerk van zijn twee  
dochters bij kreeg  vond Masud toch ook de tijd om bijna wekelijks  op stap  te gaan in de stad om de 
belangrijkste meertalige corona-affiches, en daarna de geactualiseerde, uit te hangen in de lokale 
winkels met buitenlandse roots, de groot warenhuizen, het NMBS- station en enkele andere 
belangrijke publieke plaatsen in de stad. Binnen zijn eigen sociaal netwerk wist hij een groep Syrische 
Koerden te overtuigen om  mondmaskers te naaien  voor de stad. Hijzelf zorgde als vrijwilliger voor 
de eindafwerking:  het strijken van de tientallen maskers. Op het moment dat de  voedselbank de 
beslissing nam om  de voedselpakketten aan huis te leveren  werd de eerste dagen beroep gedaan 
op Masud als chauffeur. Terwijl hij de pakketten leverde kon hij zo zelf even extra nagaan of met de 
gezinnen alles goed ging. Toen de scholen online  opstarten was hij meerdere keren een belangrijke 
informatiebrugfiguur tussen de scholen en de gezinnen. Hij gaf voor zijn gezinnen ook de nodige 
signalen aan het Huis van het Kind bij problemen als tekort aan informaticamateriaal en nood aan 
extra huiswerkbegeleiding. Toen kinderen terug naar school konden speelde hij een essentiële rol  in 
het overtuigen en geruststellen via zijn whatsappwerking van de ouders dat naar school gaan veilig 
genoeg was.  Hij bleek op dat moment een voorbeeldfunctie voor de vele Arabisch sprekende 
nieuwkomersgezinnen. Ook zijn dochters gingen immers opnieuw naar school. Vandaag werkt 
Masud nog steeds van thuis uit. Hij heeft  gelukkig terug de tijd om ook wat aan zijn eigen vorming 
voor zijn toekomst te denken en deel te nemen aan de lokale taaloefenkansen. Want ook hij heeft 
een hele tijd veel te weinig kans gekregen om aan zijn kennis van Nederlands te werken. 


