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Woon-CV 

Familienaam: Yeddah 

Voornaam: Ali 

Sedert 10/30/2016 ben ik in België. Ik ben geboren 

op 26 maart 1986 in Salamiyeh. Ik ben de oorlog 

ontvlucht uit Homs in Syrië. Ik heb het statuut van 

erkend vluchteling gekregen op 1/06/2017. Mijn 

echtgenote Juna Al Hamada is geboren op 30 juni 

1995. Zij is in België gearriveerd met mijn zoon 

(Abdoe - °2010) en dochter (Marya- °2013) op 23 

maart 2018. Onze kinderen zitten nu in de 

Basisschool St-Rembert in Torhout. 

Huidige woonplaats 

Ik woonde achtereenvolgens in het Opvangkamp 

of LOI (Lokaal Opvang Initiatief) van Houthalen, Sijsele en Brugge. Daarna heb ik één-kamer-

appartement gevonden in Torhout, Karel De Grote Straat 111, Bus 23. Sinds mijn vrouw en kinderen 

in België aangekomen zijn, is dat echter te klein. We zijn nu op zoek naar een meer geschikte 

betaalbare woning.   

School en opleiding 

Mijn vrouw en ik hebben in Syrië basisonderwijs en middelbare school gevolgd. Mijn vrouw is in 

september 2018 gestart met haar opleiding tot verzorgster (knelpuntenberoep volgens de VDAB). 

Werk 

Ik had in de stad Homs een kledijwinkel. Ik was gespecialiseerd in het ontwerpen en maken van 

kledij (kostuums, jurken,…).  

In België ben ik sinds oktober 2018 ingeschreven voor werk en begeleiding via JobRoad van Accent. 

Ik heb intussen verschillende jobs gedaan en mijn werkgevers zijn bereid als referentie op te treden. 

Budget voor de woning 

Het gezinsinkomen bedraagt € 1230 (leefloon voor een familie) plus € 370 (groeipakket voor de 

kinderen). Samen goed voor € 1600/maand. Ons budget om een woning te zoeken, is dus maximaal 

€ 700 (eventuele algemene kosten zoals syndic inbegrepen). Onze voorkeur gaat uit naar een huis, 

maar een appartement is ook goed.  

Talenkennis 

• Mijn moedertaal is Arabisch, maar ik spreek ook Turks. Mijn vrouw spreekt naast Arabisch 

ook Russisch. 

• Zowel ik als mijn vrouw hebben in België meteen Nederlandse les gevolgd bij het SNT. We 

begrijpen en spreken al goed Nederlands.  

Hobby’s 
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Mijn hobby’s en passies zijn boeken, films, sport. Ik speel zelf voetbal en engageer me als trainer bij 

de Jeugdploeg van SK Torhout. Mijn vrouw is heel graag bezig met onze kinderen. Daarnaast is ze 

ook heel geïnteresseerd in zwemmen, boeken en films.  

Toekomst 

Mijn ambitie is werk te vinden in de textielsector en om een kleine winkel op te starten.  

Meer informatie? 

Contacteer: 
• Ali Yeddah: 0465 12 34 56 of AliYeddah@gmail.com  

• Maatschappelijk werker Karel Van Aken (OCMW Torhout): 0485 97 97 94, of 
Karel.VanAken@ocmw-Torhout.be 

• Woonbuddy Frank Vangaever 0485 94 97 97 of  F.Vangaev er@gm ail.com 
 

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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