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Familienaam: Al-Ziali 

Voornaam: Ali 

 

 

Ik ben Ali Al-Ziali. Ik kom uit Mosoel.  Ik ben daar geboren (17-april-
1998) en opgegroeid. Mijn familie, vader, moeder, twee zussen en 2 
broers wonen nog steeds in Mosoel. Zelf ben ik in 2015 uit Mosoel 
gevlucht wegens toenemende oorlogsdreiging. Ik ben in België 
aangekomen in dec 2015. Eerst zat ik in Poelkapelle, West-Vlaanderen. 
Dan ben ik verhuisd naar het Lokaal Opvang Initiatief Potterierei 77B in 
Brugge. Op 25-april-2016 ben ik door het CVSG erkend als vluchteling 
(type A of B, subsidiair beschermd?). Nu moet ik binnen 2 maand een 
woonst met domicilie vinden. Als ik een domicilie vind ontvang ik als 
alleenstaande een leefloon van 910€ en kan ik mij inschrijven in een 
opleiding bij de VDAB.  
 
In Mosoel heb ik basisonderwijs genoten en daarna heb ik een opleiding 
automechaniek gevolgd. Deze opleiding heb ik door de oorlog niet kunnen 
afronden. 
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Ik zou graag mijn opleiding automechaniek afmaken.  Intussen 
vervolmaak ik mijn Nederlands met verdere opleidingen aan het SNT. 
Arabisch is mijn  Ik versta en spreek ook wat Engels, Turks, Pashtu en 
Farsi.  
 
Ik heb als hobby, voetbal, cricket spelen, muziek luisteren en films kijken.  
Ik heb ook al gewerkt in de horeca en, ik heb me ook ingezet als 
vrijwilliger bij de vzw Huizen van Vrede. 
 
Mijn begeleidster bij het OCMW is Marieke Vankanegem. Zij is te bereiken 
op 050 32 99 99, of via het emailadres  Marieke.Vankanegem@ocmw-
brugge.be.. 
 
U kan ook contact nemen met de Brugse woonbuddies, bij voorbeeld via 
contact met Frank Vangaever op het nummer 0485 94 97 97, of het 
emailadres F.Vangaever@gmail.com.  U kan ook contact nemen met de 
vzw Huizen van Vrede op het nummer 0493 82 66 82, of via het 
emailadres HuizenVanVrede@telenet.be.  
 
 
Ik geef toestemming om bovenstaande en bijhorende gegevens (ID, attesten, loonfiches, 
aanbevelingsbrieven,..) te gebruiken voor de zoektocht naar een woonst, voor hulp, financiële of 
andere in overeenstemming met de doelstelling van de VZW Huizen van Vrede. De VZW Huizen 
van Vrede garandeert de bescherming van deze gegevens conform onze meest recente 
Privacyverklaring.  
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