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IN MEMORIAM 
Badderidin Ousso (Badder) 

 
Geboren: 1 februari 1970   -  Gestorven: 6 maart 2020 

 
 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 
 

 

                           Afrin: Stad van Olijven 

 

 

 

 

Op 1 februari 1970 ben je geboren in Syrie en 
onderdeel van het Koerdische volk. Opgegroeid in 
een groot gezin. Je moeder overleed op haar 38ste 
toen je 7 of 8 was. Je vader overleed vorig jaar op 
hoge leeftijd. 
Op je 40ste ben je getrouwd met Rudin en je kreeg 
2 kinderen Omar en Aylan 
In Syrie was je muzikant en leraar in geschiedenis 
en aardrijkskunde. Je hield van de kinderen op je 
school je woonde in Afrin een prachtige stad aan 
een rivier in de heuvels omgeven door olijfbomen 
in Noordwest Syrie. 
Maar door de oorlog kwam daar een einde aan.  
Je ging eerst van Afrin naar Allepo. 
Vandaar ben je gevlucht naar Nederland voor een 
toekomst voor je vrouw en kinderen. Meerdere 
familieleden waren je al voorgegaan naar  
Europa. De beroerde situatie in Syrië  
ontvlucht. Je wilde o.a. naar Nederland  
omdat je dacht dat je dan het  
snelst je vrouw en  
kinderen weer kon  
                       zien. 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 

   

Beste Badder,  
Wat kan ik vertellen over je?  
Ik ken je net 5 maanden… 
Nu ik de foto’s terugkijk en terugdenk 
aan die 5 maanden, zie ik hoeveel we 
hebben gedaan. 
 
Sinds de start van het 5e Buddy Project 
op 27 september  2019 ken ik je.  
In 5 maanden ben je een vriend 
geworden en onderdeel van onze 
familie. 
We hebben veel gedeeld, gepraat over 
de situatie in Syrië over je vrouw 
Rudin en je kinderen Omar en Aylan.  
Je mistte ze en was trots op ze! 

 
Omar en Aylan op  
weg naar school 
in Aleppo. 
                                          

Deze ‘In Memoriam’ is geschreven door Peter Nieuwenhuis, buddy en vriend van Badder. 

 

https://youtu.be/DIKNiIf40Do


“In de eerste week zagen we 
elkaar 4 keer.” 

Na een reis van 40 dagen kwam je aan in Nederland, 
alleen en onzeker in een verder onbekend land. 
                                     Je kwam in Hardenberg terecht in het   
                                     AZC en meldde je, na een maand in  
                                     Nederland te zijn, aan voor het  
                                     Buddy Project Hardenberg en op 27   
                                     September ontmoeten we elkaar  
                                     voor het eerst. “In de eerste week  
                                     zagen we elkaar 4 keer. Op de   
                                     ontmoetingsavond, de open dag in  
                                     het AZC, in de kerk en we maakten  
                                     thuis samen muziek en we bereiden  
                                     ons voor op de eerste activiteit van       
                                     het Buddy Project.”

 
 

De eerste ontmoeting 

 
We kookten samen linzensoep voor de afsluiting van het 
Buddy Project, dat vond je vrouw erg grappig en ze zei  
                                           nog wel even dat je de keuken  
                                           schoon moest maken en   
                                           opruimen. Als de verbinding goed  
                                           was deelde je zoveel mogelijk met  
                                           je gezin. Zo leerde ik je vrouw en    
                                           kinderen ook een beetje kennen. 
 
 
. 
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Op 1 Februari werd je 50 jaar, maar je ging het niet vieren want dat wilde je met je 
vrouw en kinderen doen. We dronken nog wel koffie en aten een gebakje op je kamer 
in het AZC. Ook kregen we in Februari een uitnodiging van groep 7/8 van de 
basisschool de Morgenster om iets te vertellen over je vlucht naar Nederland. 
Op 14 Februari stonden we voor de klas. Je beantwoorde vragen en we lieten in een 
powerpoint presentatie wat van jouw leven zien. Daarna maakten we muziek en 
speelde je het Wilhelmus op je mooie Bazuuk (gitaar). De kinderen waren onder de 
indruk en je genoot van het omgaan met de kinderen. We namen afscheid en spraken 
af voor de volgende week want ik ging een weekendje weg. 
De week erna kwam er geen afspraak meer …  Op 20 februari belandde je in het 
ziekenhuis na een hartstilstand en reanimatie en je kwam niet meer bij kennis. 
En nu heb ik kennis gemaakt met je vrouw en kinderen, je broers en een zus en 
andere familie, eerder dan verwacht … ze zijn in Nederland maar niet zoals we 
hadden gedacht … Tot ziens Vriend…  
Organisatie van het Buddy Project Hardenberg:  Bedankt voor het mogelijk maken van 

deze Vriendschap. 
 

“TOT ZIENS VRIEND” 

  Door onze gezamenlijke interesses en hobby’s:  Muziek, geschiedenis, voetbal en door  
  je open en vriendelijke houding ging het als vanzelf. We gingen kijken naar de jeugd  
  van HHC, maakten muziek op piano, bazuuk en accordeon bij verschillende  
  gelegenheden, we dronken koffie en aten samen pannenkoeken. We keken voetbal op   
  een groot scherm bij In Beeld”, gingen naar de oudheidkamer en wekelijks samen naar        
  de kerk. We bezochten de gezellige avonden van het Buddy Project Hardenberg en we  
  vierden Sinterklaas, Kerst, Oud en Nieuw en verjaardagen met familie, we gingen naar  
  een open bedrijven dag in Hardenberg en deden nog meer. 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GIeMPvhjEPs
https://www.youtube.com/watch?v=-xx8Ix2bvJc

