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IK KOM UIT... 

NIEUWLAND

De bevlogen Youness Laraj (20 jaar) is 
geboren en getogen in Schiedam. Voetbal-
len op straat, dat is zijn jeugd, zijn liefde en 
zijn leven. Bij kapsalon Karim op de Broers-
vest komt hij wekelijks. ‘Daar is de klant 
koning.’

‘Ik ben opgegroeid in Nieuwland, ik woon er nog 

steeds met mijn ouders, twee broers en zusje. 

Vroeger was het best een harde buurt. Veel 

grote gezinnen die het niet breed hadden. We 

waren altijd op straat te vinden, dan gingen we 

voetballen. Op het pleintje bij het Frans Hals-

plein en de Vlaardingerdijk. Met die jongens 

vormen we nog steeds een grote, hechte vrien-

denclub. We zijn succesvol en hebben goede 

dingen bereikt, werken en studeren. Ik ben echt 

trots op mijn vrienden. Sommige zijn succes-

vol in het betaalde voetbal. Dat komt ook door 

sociaal werker Ismail Celen. Hij is zelf voetbal-

ler en heeft ons goed begeleid. Ik voetbal nog 

steeds op straat als ik vrij ben en soms help ik 

Ismail met activiteiten.’

Youness komt niet veel in de binnenstad. 

‘Ik zit in het eerste jaar van de mbo opleiding 

International Business in Rotterdam. Ik heb 

veel huiswerk en opdrachten dus daar heb 

ik het druk mee. Het zou leuk zijn als er wat 

meer mooie kledingzaken voor heren komen 

in Schiedam. Ik kom wel wekelijks bij Kapsalon 

Karim. Karim en Mohammed zijn twee hele 

goede kappers. Ze zijn heel klantvriendelijk en 

aardig, bij hun is de klant koning.’

Youness is begaan met het lot van vluchte-

lingen. ‘Ik wil een initiatief starten om vluch-

telingen te helpen. Ik heb veel kleding en mijn 

PlayStation gedoneerd aan het vluchtelingen-

centrum. Thuis heb ik geleerd om ook voor 

mensen te zorgen die niets hebben. Zo ging dat 

in onze buurt, we gunnen ieder een goed leven.’

Schiedam volgens Youness: ‘Een rustige stad 

waar veel activiteiten worden georganiseerd. 

Waar iedereen zijn ding kan doen en zich veilig 

voelt, ook de oudere mensen.’
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