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SULLIMAN, TRAINER VAN MSC AHLAN: 

‘VOETBALLEN IS STRAATHOEKWERK  
   EN OMGEKEERD’

Tekst: Raf Willems
Foto’s: Tom Cornille

‘Voetballen is straathoekwerk. En omgekeerd.’ Zijn uitspraak bleef een tijdje in mijn 
hoofd hangen. Ik zoek hem op in Buurtsporthal All-Inn aan de drukke Slachthuisstraat 
tussen het Sportpaleis en de historische wijk Dam.
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Hier en in het nabijgelegen Borgerhout bevindt 

zich zijn biotoop. Hij leidt de trainingen van MSC 

Ahlan, voluit ‘Marokkaans Sociaal-Cultureel Centrum 

Ahlan’. Ahlan betekent ‘van harte welkom’. Deze 

vrijwilligersorganisatie zet zich in voor het verbeteren van 

het buurtleven en speelt daarbij de troef van de sport uit. 

Sulliman Akajjoua is straathoekwerker en coördineert de 

coaching van de voetballers. Meisjes en jongens tussen 

de zeven en achttien jaar met een achtergrond in alle 

delen van de wereld genieten er wekelijks van het spel. 

De veertigjarige Sulliman heeft zelf meer dan duizend 

wedstrijden in de benen. Zijn ouders waren afkomstig 

uit het Marokkaanse Rifgebergte maar hij werd zelf 

geboren in Berchem waar hij het voetbal ontdekte op de 

pleintjes rond het station. Vandaag leidt hij ook het door 

hem opgerichte homeless team Antwerp Streetboys. Hij 

is de voetballende straathoekwerker, die gelooft in de 

kracht van het spel en de bal. Hij heeft vastgesteld dat 

mensen terug zin krijgen in het leven van zodra ze zich 

op sport richten. Sulliman spreekt uit ervaring want hij 

zag het gebeuren bij mensen, met of zonder papieren, 

die in het sukkelstraatje belandden. Hij bekommert zich 

over hen, vanuit zijn missie: ‘laat niemand in de steek’. 

De bal is bij hem steeds in de buurt. Hij ziet hem tegelijk 

als reddingsboei en inspiratiebron.

Straathoekwerk als levensmissie

‘Ik ben straathoekwerker. Ik deed vijftien jaar ‘Borger-

hout’. Vandaag werk ik voor Free Clinic met drugsver-

slaafden en daklozen. Ik probeer steeds te helpen. Men-

sen van de straat houden, dat is mijn missie. Hoe? Door 

te kijken en te luisteren. En vast te stellen hoe hard het 

is om mensen te zien vechten om te overleven. Dit soort 

armoede is dichter bij onze deur dan velen denken. 

Schrijnend, het trof me echt diep. Hoe kon ik de proble-

men oplossen van daklozen, drugsverslaafden, werkloze 

rondhangjongeren, spijbelende jeugd, mensen zonder 

papieren, prostituees en dealers? Dat knaagde aan mij. 

Ik ging na mijn werk naar huis en tegelijk liet ik mijn 

doelgroep achter terwijl ik goed besefte dat ze op straat 

moesten slapen. Dat pakte me in het begin echt, dat was 

zwaar in het kopke.’

Inspiratie vanuit de islam en luisteren

‘Ik haal mijn inspiratie onder meer in de islam. In de Ko-

ran staan echt wel goede dingen. Zoals: ‘je moet je broe-

ders helpen’. Ik interpreteer dat als ‘mensen’ en niet als 

‘moslims’. Mijn geloof zegt me dus dat ik mensen moet 

helpen die in nood verkeren. Zit iemand aan de drugs, 

reik hem de helpende hand. Hoe? Door dagelijks aanwe-

zig te zijn, door naar hem te luisteren. Begrijp het goed: 

ook deze mensen willen praten over hun familie en hun 

relaties. Zij zoeken iemand die er elke dag voor hen is. 

Luisteren, luisteren, luisteren en voor de rest dagelijks 

met hen bezig zijn. Niet met de vinger wijzen, niet ver-

oordelen, wel een relatie opbouwen. Ik houd me aan 

mijn devies: steeds opnieuw starten. Je mag nooit een 

mens opgeven.’
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Voetbal als universele taal

‘‘Ik ontdekte het ‘voetbal als middel’ in 2006 toen 

zogenaamde ‘Marokkaanse jongens zonder papieren’ 

plots opdoken op het De Coninckplein. Ik benaderde 

hen gevoelsmatig met een bal. Al snel kwamen de 

verhalen van die gasten boven: ‘Ik heb nog in Marokko 

gevoetbald, ik bij Anderlecht, ik bij Antwerp.’ Van het ene 

moment op het andere sloeg de vonk over. Zij wilden 

meer. Buurtsport bood me de gelegenheid om één keer 

per week te trainen. Zo kon ik ze ook een kop koffie, 

een boterhammetje en een douche aanbieden. Ik liet 

ze voetballen en zo ontdekte ik wie met welk probleem 

worstelde. Op die wijze leerde ik de doelgroep van 

‘mensen zonder papieren’ kennen. Zij kregen zelf een 

houvast via de sportactiviteit: voetbal is een universele 

taal die iedereen spreekt. Spelelement en emotie weken 

dingen los. Mensen begonnen onderling te praten. 

Dat was het leuke en ik kwam te weten wat ik voor 

elk individu moest doen. Zonder het voetbal zouden 

we dat nooit achterhaald hebben. Eigenlijk ontstond 

de Homeless Cup bij ons op het De Coninckplein in 

Antwerpen. Vandaag wordt dit concept in vele Belgische 

steden gebruikt. En tien jaar later ben ik nog altijd de 

trotse coach van Antwerp Streetboys.’

Zin in het leven dankzij de bal

‘Elk jaar ontdek ik weer een vijftigtal nieuwe thuisloze 

mensen die komen voetballen. We kwalificeerden ons 

met de Streetboys voor de Homeless World Cup van 

Rio de Janeiro en Melbourne. Zeker de helft van de 

deelnemers kreeg opnieuw zin in het leven. Ik denk aan 

Nordine, tijdens zijn jeugd een hele moeilijke jongen. Hij 

bevond zich op een dood spoor in Brussel, als gevolg van 

zijn drugsverslaving. Na Melbourne zond ik hem naar 

scholen om te spreken over zijn leven. Hij ontmoette er 

een lerares en... die werd zijn vrouw. Ze hebben twee 

kinderen en hij promoveerde intussen tot één van mijn 

collega’s! Ik denk ook aan Diana, een lesbienne. Ze viel op 

een andere vrouw en ze trouwden met elkaar. Intussen 

vond ze een baan in de horeca. Homo of lesbienne? 

Geen probleem bij ons. Wij aanvaarden iedereen. Af 

en toe botst het hier wel eens tussen soennitische en 

sjiietische moslims. We grijpen dan onmiddellijk in. We 

zetten hen samen en tonen hen hoe hier via het voetbal 

de problemen worden opgelost. We zoeken niet naar 

wie gelijk heeft. We beschouwen hen als mensen. We 

zeggen hen: ‘Er is één God, respecteer dat en respecteer 

elkaar. Laten we dikke vrienden zijn.’ Dat blijven we 

benadrukken.’

‘Jullie zijn onze laatste hoop’

‘We sturen in principe niemand weg. Want dat is de 

zwaarste straf. Er mag iemand door het lint gaan. Wordt 

er gevochten? Even afkoelen dan. Deze mensen hebben 

het al zo moeilijk, wij zorgen voor hun laatste houvast 

met het voetbal. Dat zeggen ze zelf ook: ‘Jullie zijn onze 

laatste hoop.’ Dat gaan we dan toch niet om zeep hel-

pen door hen na een misstap als kinderen te bestraffen? 

Onze werking is gemengd: mannen en vrouwen vrijelijk 

door elkaar en evenwaardig. Onze leden zetten zich in-

tussen ook in voor onze club. Ze dragen zorg voor hun 



- 4 -

vereniging. Ze doen iets voor het goede doel, ze volgen 

een cursus scheidsrechter, om het even wat. Dat doet 

me deugd. Bijzonder veel deugd. Want vergeet niet dat 

mensen uit deze doelgroep vaak opnieuw het slech-

te pad volgen. Meer dan zestig procent zal het redden 

maar bij anderen begint de tocht opnieuw. Ik wil blijven 

vechten voor hen. Steeds weer starten. Nooit zeggen: 

‘Je hebt al genoeg kansen gehad, sorry.’ Dat gaat niet. 

Dat eeuwige geduld zit diep in mij. Terug naar af? So be 

it! Ik blijf gewoon gaan voor elke mens. Ik ben straat-

hoekwerker, van nature als het ware. Met de bal als bes-

te bondgenoot.’

Ik ben onder de indruk van zijn verhaal. Zelfs hij moet 

toch behoefte hebben aan een vluchtroute uit de dage-

lijkse realiteit? ‘De jaren tachtig’, zegt hij. Ik kijk hem 

verbaasd aan: ‘De muziek van die tijd: Phil Collins, Elton 

John, Michael Jackson, Kylie Minogue, Queen. Geef me 

een CD van toen en ik ben content. Met teksten die gin-

gen over hoe goed het leven wel kon zijn. Een avondje 

in deze muzikale sfeer brengt me er helemaal bovenop. 

Dan kan ik er weer tegen. En wil u mij nu excuseren want 

de kinderen worden ongeduldig. Ze wachten op hun 

coach, ziet u.’

Hieronder de getuigenissen van Azziz en Tom, twee mensen die door straat-
hoekwerker Sulliman werden begeleid. Vandaag hebben ze hun leven onder 
controle en maken ze deel uit van het team coaches van MSC Ahlan.

GETUIGENISSEN
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‘Zonder het voetbal was ik dood. De bal heeft me gered. 

Op mijn negentiende begon ik te ‘proeven’. Ik nam mijn 

toevlucht tot drugs om mijn problemen te vermijden 

maar toen ging het pas echt mis. Ik belandde op straat en 

verbleef tien jaar in die wereld van ‘paffen en maffen’. Ik 

had geen werk, doolde wat rond, sliep in weer en wind 

onder bruggen of in het Rivierenhof. Na tien jaar gaf ik 

mijn leven een andere wending. Via opleidingscentrum 

De8 kwam ik in contact met straathoekwerker Sulliman. 

Hij bracht me naar de Streetboys: zaalvoetbal met dak-

lozen. Ik herinnerde me het plezier dat ik vroeger had 

met voetballen. Ik speelde steeds de harde verdediger: 

bal of been, ze kwamen me niet voorbij. Bij Streetboys 

ontvingen ze mij met open armen. Dat gevoel kende ik 

niet. In het begin aarzelde ik nog want ik had immers 

alles verloren. Mijn respect keerde terug na een maand 

voetballen. Ik voelde me goed in de groep en kwam los. 

Ik keek uit naar de wekelijkse trainingen. Ik leerde er 

zelfs mijn huidige vriendin kennen want bij Streetboys 

is iedereen welkom en spelen we met mannen en vrou-

wen door elkaar. Zij verdedigde het doel en ik ruimde als 

laatste man alles op. Onze posities creëerden een band 

met elkaar. Ook buiten het veld, zal ik dan maar zeggen. 

Vandaag wonen we samen en hebben we een zoontje. 

Ik vond werk bij De8. Dankzij de Streetboys liet ik mijn 

persoonlijke ellende achter mij. Ik werd iemand. Ik sta er 

nu. Sulliman vroeg me om samen met Tom te coachen 

bij MSH Ahlan. Het klikt tussen ons. We doen dat fantas-

tisch samen. Ik denk nu aan mijn gezin. Ik wil dat mijn 

zoon later trots is op zijn vader. En ik wil mijn boodschap 

uitdragen aan mensen die in dezelfde situatie zitten als 

ik destijds: kom voetballen. Het helpt je: de club leert je 

verantwoordelijkheid en biedt vriendschap. Ik herhaal: 

zonder het voetbal was ik dood.’

u HET VERHAAL VAN AZZIZ

“Zonder het voetbal was ik dood.”



- 6 -

‘Geef niet op. Dat zeg ik tegen mensen die waren zoals 

ik: gebruikers die nog niet de stap hebben kunnen 

zetten. Ik laat hen niet vallen. Ik praat op hen in. Laat 

de moed nooit zakken. Wie echt wil, die komt er vroeg 

of laat. Zo heb ik het zelf beleefd. Ik woon vandaag in 

Borgerhout maar werd 38 jaar geleden geboren in 

Begijnendijk. Lierse SK ontdekte mij rond mijn veertiende 

en ik zag mijn droom al in vervulling gaan: dribbelaar, 

goaltjesdief. Het liep verkeerd. Ik kon niet met de druk 

om en ging gebukt onder ruzie en stress. Ik volgde mijn 

kameraden naar het uitgangsleven en experimenteerde. 

Met ernstige gevolgen: school gestopt, werk verloren, 

van het ene opvangcentrum naar het andere en zelfs 

gevangenis in, gevangenis uit. Ik week op mijn 32ste uit 

naar Borgerhout maar bleef hetzelfde pad bewandelen: 

heroïne en cocaïne. Ik dreigde alles te verliezen maar 

kwam toen gelukkig in contact met... het voetbal. Ik 

zat in een behandeling van Free Clinic en ontmoette 

straathoekwerker Sulliman. Hij nodigde me uit bij zijn 

Homeless Cupteam. Ik kreeg de smaak weer te pakken 

en de techniek zat er nog wel in. Ik begreep eindelijk dat 

ik van de drugs moest. Ik ben nuchter sinds mei 2014. Ik 

sta op mijn eigen benen. Dankzij de steun van de mensen 

uit mijn omgeving. En dankzij het voetbal. Dat heeft 

mij er echt bovenop geholpen. Ik kreeg terug zin in het 

leven, ik heb opnieuw een doel. De Homeless Cup zette 

me op het goede spoor. Ik was er zelfs bij in Amsterdam 

bij het laatste wereldkampioenschap. Het voetbal houdt 

me weg van de verkeerde invloeden. Sulliman vroeg 

mijn kameraad Azziz en mij om trainer te worden bij de 

mini-miniemen van MSC Ahlan. Ik sta nu van mijn eigen 

te kijken. Voetbal heeft me terug zelfrespect bezorgd. 

Ik ben weer iets waard. En ik blijf bij mijn kijk op het 

voetbal: ik hou van het spel en dat probeer ik door te 

geven aan de kinderen.  Af en toe eens lachen en zwanzen 

want anders zullen ze schrik krijgen. Ik zal nooit staan 

schreeuwen langs de lijn. Weet je wat het mooiste is? 

De houvast die het voetbal me schonk, gaf me ook de 

kracht om de relatie met mijn zus, die door mijn stomme 

schuld gedurende twintig jaar totaal verloederd was, te 

herstellen. Mijn ouders zijn gelukkig en mijn vrienden 

van vroeger hebben me toegevoegd op Facebook. Ik voel 

me weer goed in mijn vel. Die boodschap breng ik over 

aan mijn lotgenoten van weleer. Ik laat hen niet vallen, 

integendeel. Ik wijs hen op de voordelen die het voetbal 

hen kan bieden. Ik praat vanuit mijn ervaring op hen in. 

Pak de oude draad van je leven op. Kijk naar mij: geef 

nooit op.’

u HET VERHAAL VAN TOM

“Kijk naar mij: geef nooit op!”


