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Jam_mer cenoeg heeft d ir her prourerm van riiwacn ren opgerosr, maar he€ft h€r asielzo€ker$cenLrr In renrenhmpen veranderd. Ats her i,

kampers en om etke rcniin N.d;;ir^d';;;;;""_
oeicn Ineen drk. En vervolgensalte renrcnnrr
de srens russen srriien Jor;,"1J,;r;;;: ;;,odlI.nlD ptel. zehoren nier in her EuroDr
van volurre enJearllcquer Rou\eru.

Groeten,

RoodaanAlGalidi
P S._Oj:r en its u overweegr een hond te nern n.nrar_erd.n itsrublidr een uir her rriel Dafr ztin
ook r.uke honden. hoor-

. ,

Nederr,o'r nieL zo k;ud zo" 
",i;, -i, 

J"i-,iiil
eens zo erg zijn, maar kan e€n kind of e€n oud€vroN In een tenr mer her werr van NedcrlaM
overtevenl Zett5 de renrzetfzf],.ts ze een monil
nad_. zeggen dar d:r oierkin.Her weern uw to_
nrnknjk,r  zo kouddar ik nu mes jn mitnk€rel
ceroordu in mtn poezie. Drnkzt mijoker€l
kfn u< deze brief aan uschriiven.

.Herspijr l|le, mijn excuses rtrmijn bri€fre
rnesr rs. evan r eert ij k g€z€gd, na vij frien irx vet_
ren ond€rde wervu dc vreenrdetinso, bcn ikmacnt€loos en fud@s.Ikzou u kunn€a vren
om mrieen onthetfins !e vertenen voor d€j;_
DUrgenncptichr. omdar ik Bezrt.r ben doordege(i(e vragen van dejnburgcringroets en nu
eeen Durger kff zajn. ondrnk dar ik deftien
Doe{en in uw rart g6chre!en Leb, s dar ikin
rurr rcor uw koninl<rijk de Eu.opes€ unie prijs
vodde r.erreren heb gewon".,. ri, 
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gereerd darje eersr voorjezetfmoet zorsen.
eestr€ ergen zuursrofma!ker, drndie VaD een
anoer. Maar ro{h vrarg rk dr I njer.
. rKvrr4 u. majesreir, gruiie voorde rcnr€n-t " ' .  :
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oogheid,

Al lng reve uw koninkJi jk.  rn devur_

#1r,, ff:lfJtr *,fi ffiT;.Jf flil.
nuur r,irgevr en. Heiqrrfr beelr
de krain nooir in desteek e€h_ren. De noter i t rs in us konintJ i jk  i ,srerkirddu

oe nemer, wanr hocveet w,rLer zij ook nirr ben-o€n goorL herverdwijnr. tn brkkerijentissen
me€rsorren brcod drn soorren uaDenr in rratrtn hond heeft me€r p.rpiere" en .ecr,ren ai"il
rq T!n v idertrnd had. Zcl6 cen (rvr i  in uw keDu'taUkeEnrcrmeer Jrn rDrn n@d€ralit
Marll km.te.en hefr Cebarrd cn zc vanrfz_oL
robq 19a7nooir meer rttemaatsrmeD heeft

. WJrspijriAdrr ikdoor her hardetorvan miinreyenoe krnshld om uwkoDinkrijkook ie t€;etrrennen vr een kanrdie u zetfnier kenr. Een
Kdr waadan u masschien nrct eens zal aelovetror. nU Desrdr.Eentianr dierchlerde dikte lrrsEr.e-!p !.rn hersezichre.jl uw koninkriik t,!;
uar, Deneden, in dieonbekende wereld. wD;
oewer vao uwkoniok k niereensaetilr. ziin
mensen_geen mens. wanr z€ hebben seen num_
m* rK neDedarcn hoe zachr, hoe redcren
wfrm de hrnd van Lrw konjnhrtk i5 voor halrei_
s-eo {nderen en hoe genrdetoos en kil voorrn
dcfe_n. En aih, hm hrrd d ie hind, mares teir. atsnlt sr.at,

In Irak ben ikseboren in een oortos.oDse_
groerd in een ddere oortos. r fces.uaierd in e."voraende@rlogen cevtuchr van weerern iod.reoofloB. Ma.u zeits nr vieroorlogen was nleEvoor m4n geerr zo zwl.rren hefrigats de rndc(
ra|r %n_uq kon i nkriit. I n een d ierenJsiel krii_
As nonden en biten nadriejr.areen sDuid.'
wln t M(hren in een kooi is mjsdadic. ZerJ irebr n€g€nJrar rtr cen hensen$iel CNachl en dlrrs_m€er dan dri. honden. E. zijn rn uw konink_
ry K ,mbrenaren d ie de w r€edsre soorr mensen
zrrD are rft e,en,winrzetareD her tichaam mer
rus:. mr.r zc doden de hoop in h€t d iepsre Dunrv:D ner hin ze ztn zo meedoeen loos drr ri deg|eoz€n van hun h;ur nierkonr b€!€iken mete€n wooid of e€n rtun.

ver vxr de b?l en van her sysreem heb ik se.co noc mooi uwkorunkijk ir etr hoeaeweftis
wrar tuenEnd zonder tnden op stnar iooot oigeen Drood h€€ii om a€ eren, De alroom die d€mensn€rd durz€nded jffen had, heefr uw kG
y T{flrk y9r D€reii(r. wa,ue€. ik de madr in
rM zou neDben, zou ikeen t.Ind will€D dromer

rn uwkonrnkrik kan I es verandereD, betal_veoe fietsen herweci Wanr€en votkdetvb
een soo( melk honderdv ij ftig ,ooften kas kan
mden, k.ln her wrchren va n es :stetzoeker
vcrKoflen r/n zesienj r rot lchrenveeftis uurNu krugen J,ielzoekerr in pt,:,rrs var nrzeiLien
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