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zandstormen in de zomer en modderstromen in de regenwinter te 
voorkomen. Maar er zijn wel zandstormen. En er zijn wel modderstro-
men. En schorpioenen op de koop toe. Dus rapen de Syriërs het grind 
op om hun helpers ermee te bekogelen. Hulpverleners krijg je met 
geen stok het kamp meer in, waardoor de bewoners alle faciliteiten die 
hulporganisaties bouwen rustig kunnen slopen en stelen. 
Dat doen ze ook. Openbare keukens, toiletgebouwen, hekken, alles 
verdwijnt. Zoals ‘keuken 77’, gebouwd door de Duitsers. Syriërs kun-
nen er samen koken en het eten weer mee naar huis nemen, was het 
idee. In plaats daarvan nemen ze de hele keuken mee, zodat hulpor-
ganisaties satellietbeelden moeten opvragen om aan geldschieters 
te bewijzen dat keuken 77 überhaupt bestond. De keuken zit nu ver-
werkt in de honderden winkeltjes op de Champs-Élysées, Za’atari’s 
drukste winkelstraat, die recht achter het toegangshek ligt. Ze zijn 
opgezet door vluchtelingen. Het assortiment bestaat uit gesmokkel-
de waar van buiten het kamp en gratis gekregen levensmiddelen uit 
noodhulppakketten. Mannen liggen in de scheerstoel en roken wa-
terpijp. Vrouwen passen schoenen, bekijken courgettes en tomaten. 
Jongens hollen met kruiwagens vol goederen van hot naar her. En 
heus: je kunt overal betalen door winkeliers uit jouw volle portemon-
nee het juiste bedrag te laten pakken, niemand die je besteelt.
Alleen elektriciteitspalen, bedoeld voor nachtverlichting, ziekenhui-
zen, schooltjes en hulporganisatiekantoren, worden niet gesloopt. Die 
zijn intact namelijk bruikbaarder. De zelfuitgeroepen minister van 
Elektriciteit, de Syrische Abu Adil, regeert over de palen. Zijn elektrici-
teitsnetwerk is een van de maffianetwerken in het kamp waar hulpor-
ganisaties geen grip op krijgen. Sommigen smokkelen goederen, er is 
sprake van vrouwenhandel, en Abu Adil maakt dikke winst op gesto-
len stroom. Hij heeft 350 Syrische elektriciens in dienst en verkoopt 
aan huishoudens en winkeliers. Zodra UNHCR dreigt de elektriciteit af 
te sluiten, zwellen protesten aan en barricaderen vluchtelingen de ge-
pantserde prikkeldraadhekken waarachter de keetkantoortjes van 
hulporganisaties staan. UNHCR zit daardoor met twee problemen. Ten 
eerste zijn de aggregaten constant overbelast en valt de stroom steeds 
uit. Als dat gebeurt, gaan de Syriërs evengoed over tot demonstreren. 
Ten tweede rijst de elektriciteitsrekening met 750.000 dollar per 
maand de pan uit. UNHCR heeft daar simpelweg het geld niet voor.

Leeuw in de woestijn
April 2013 is een dramatische maand. De Syriërs vallen twaalf Jor-
daanse politieagenten zo venijnig aan dat een van hen het nauwe-
lijks overleeft. Een paar dagen later steekt een omgevallen kaars een 
tent in brand waardoor vier jonge broertjes omkomen. Tweehonderd 
razende vluchtelingen marcheren daarop naar de werkbasis van de 
139 hulporganisaties in Za’atari en beloven dat ze het kamp in de 
hens zullen steken. 

H
In het SyrISche vluchtelIngenkamp al-Za’atarI 
in Jordanië regeerde de wetteloosheid. Syriërs bedreigden 
hulpverleners, die het kamp niet meer in durfden, waardoor  
de bewoners alle faciliteiten rustig konden slopen en stelen.  
tot kilian tobias kleinschmidt werd ingevlogen. 

ET IS fEbRUARI 2013. In vluchtelingenkamp al-Za’atari kijkt het Jor-
daanse politiekorps toe hoe een groepje Syrische kinderen hun prefab 
politiebureau aan gort trekt. Het dak gaat er af. Kunststof muren wor-
den op ruggen weggedragen. De hele inboedel wordt schaterend afge-
voerd. Op de onderlinge samenwerking tussen de kinderen valt wei-
nig aan te merken. Het sloopteam wordt beschermd door een team 
stenengooiers. Eén stap te dichtbij en het regent op de agenten neer. 
Pas als het bureau alleen nog herkenbaar is aan een vierkant funda-
ment in het grind, vertrekken de kinderen en is de toegang vrij. 
Dit soort situaties zijn in Za’atari dagelijkse kost. De Jordaanse politie 
en de circa 2.000 hulpverleners die er werken snappen het niet. Hun 
kamp is volgens de gestelde normen voor noodhulp een succes. Voed-
sel? Vanaf dag één krijgen de Syriërs, die dan dagelijks in duizendtallen 
binnenkomen, 2.100 calorieën per dag. Water? Vluchtelingen overal ter 
wereld hebben recht op 20 liter per dag, maar de Syriërs krijgen 34 li-
ter. Tenten? Hulporganisaties praten al over vervangende caravans. 
Schooltjes? Gezondheidszorg? Nachtverlichting? Alles aanwezig. Maar 
de Syriërs zijn niet tevreden. Ze verwonden wekelijks zo’n vijf hulpver-
leners. Het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenig-
de Naties (UNHCR), de organisatie die Za’atari coördineert, stortte ste-
nen op het woestijnzand waarop de vluchtelingen wonen om 
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Dreigen de Syriërs weer eens om Za’atari 
af te branden? ‘Zeg dat ze gerust hun 
gang mogen gaan. Het is hun kamp.’

UNHCR zit met de handen in het haar. Niemand krijgt nog beweging in 
Za’atari. Niet in de vluchtelingen, die zich op de hulporganisaties wil-
len wreken. En niet in de hulpverleners, die het liefst alle contact met 
hun cliënten vermijden. Er zit maar één ding op. UNHCR vliegt haar 
breekijzer in vanuit Kenia: Kilian Tobias Kleinschmidt. Hij is een Duit-
ser uit Essen en werkte onder andere in Congo, Kosovo en bosnië. In 
Sri Lanka was hij tussenpersoon voor de VN naar de Tamil Tiger-rebel-
len. Kleinschmidt is groot en vlezig, zijn zinnen zijn kort en effectief, 
maar welgevormd en geestig. ‘Zeg dat ze gerust hun gang mogen 
gaan,’ beveelt hij een hulpverlener die paniekerig belt dat Syriërs weer 
eens dreigen Za’atari af te branden. ‘Het is hun kamp.’ 
‘Leeuw in de woestijn’ is zijn bijnaam. Kleinschmidt verliet op zijn acht-
tiende het berlijn van punk en drugs omdat de absolute vrijheid van de 
jaren zeventig hem na vier jaar vrolijk meedoen beangstigde. ‘Macht ka-
putt was euch kaputt machst. Mijn vrienden zakten weg in te veel drugs, 
te veel woede, te veel feest.’ In een bar in Mali werd hij dronken met 
twee fransen die een school bouwden. Toen ze vroegen of hij wilde hel-
pen, zei hij ja. Zo begon zijn carrière in de noodhulpsector. Kleinschmidt 
werd staflid van de VN omdat bijna niemand in 1992 naar de Somali-
sche burgeroorlog durfde. Hij wel. Vijf directe collega’s werden doodge-
schoten in hun kantoor. De container waarin Kleinschmidt sliep, werd 
opgeblazen toen hij er per toeval niet in zat. 
In 1997 belde zijn baas uit Genève dat er in de jungle van Congo hon-
derdduizend Hutuvluchtelingen waren verdwaald. Kleinschmidt 
moest hen vinden, stabiliseren en bevrijden. Hij riep een team van 
twintig man bijeen, liet een oud treinspoor uit de belgische kolonia-
le tijd herstellen en trok met een oude stoomlocomotief de jungle in. 
Hij vond de Hutu’s in kritieke toestand. En terwijl hij een vrouw pro-
beerde te redden die langzaam verdronk in een poel terwijl ze vast-
zat in een boom, schoot hem te binnen dat hij haar niet moest red-
den. ‘Ik moest zorgen dat iemand anders dat deed.’ Meer dan 
veertigduizend vluchtelingen werden levend bevrijd.

HuLpgoederen met winst verKocHt
Na alles wat Kleinschmidt heeft gezien, zou je denken dat niemand 
hem nog kan verrassen. Maar het lukt de Syriërs. ‘Dit zijn de moeilijk-
ste vluchtelingen die ik ooit heb gezien,’ zegt hij na tien dagen in 
Za’atari. Kleinschmidt probeert de chaoskluwen te ontwarren. Hij 
komt uit op drie oorzaken voor de chaos, die hij met fonkelende ogen 
opdreunt aan iedere journalist. 1: De Syriërs haten de elite. Ze hebben 
er alleen maar slechte ervaringen mee. En iedere verse vluchteling uit 
Syrië voedt die haat met nieuwe horrorverhalen. De hulpverleners en 
de Jordaanse politie zijn de nieuwe elite, dus haten de Syriërs ons.  
2: De Syriërs vinden noodhulp een slap aftreksel van de hulp die ze 
hadden verwacht, namelijk militaire steun bij het vernietigen van pre-
sident bashar al-Assad. ‘Ze weten allemaal dat dit kamp veel goedko-
per is dan militaire steun,’ zegt Kleinschmidt. bovendien waren ze in 
Syrië rijk. Ze dronken er melk en sap en studeerden aan de universi-
teit. Ze zijn dus niet dankbaar voor een kamp als dit. 3: De maffia. 
Kleinschmidt ontrafelt de maffianetwerken in het kamp langzaam als 
hij besluit om ’s nachts in zijn eentje door het kamp te wandelen. ‘Cri-
minelen willen hulpverleners verjagen om hun maffiaspelletjes vrij-
uit te kunnen spelen. Dus moet ik laten zien dat ik niet bang ben.’ Om-
dat UNHCR niet voor dat risico wil instaan, koopt hij zelf een bed, twee 
nachtkastjes en een kledingkast die hij in Za’atari in een container met 
twee ramen zet, tien meter bij een sanitairgebouw vandaan met toi-
letten en een koude douche. Hij maakt kennis met maffiabazen die hij 

zelf graag ‘de cowboys’ noemt. Zij nodigen hem uit voor het avondeten. 
Daar leert hij een hoop. De cowboys controleren straten en wijken, 
hebben mensen binnen en buiten het hek in dienst en leven er goed 
van. De minister van Elektriciteit, Abu Adil, pocht tegen Kleinschmidt 
dat hij twintig straten controleert. ‘Toen we je ’s nachts zagen lopen, 
twijfelden we of we je zouden kidnappen. We besloten je te laten lo-
pen,’ zegt hij tegen Kleinschmidt. Een ander zegt dat hij vastgoedbe-
heerder is van alle winkelkeetjes langs de Champs-Élysées. 
Dagelijks verlaten ongeveer 350 trucks het kamp, vermoedt Klein-
schmidt, volgestouwd met gesmokkelde hulpgoederen. Gratis gekre-
gen voedselpakketten, matrassen, medicijnen, bouwmaterialen en 
kookgerei worden buiten het kamp met winst verkocht. Zoals 
UNHCR-tenten, die 300 euro waard zijn, maar gratis gekregen toch 
nog 30 euro opleveren. Kleinschmidt wijst naar wat jochies die een 
deel van de brede, diepe greppel dichtgooien die UNHCR om het kamp 
groef zodat alleen bewaakte hekken nog toegang geven. ‘Ze krijgen 
een habbekrats van de smokkelaars om dat te doen, zodat zij er met 
de truck overheen kunnen. En nog een habbekrats als ze met stenen 
de bewakers op afstand houden. Nu moeten wij morgen de graafma-
chine weer laten komen.’

een fontein gebouwd
‘Mijn eerste taak is dus om de echte leiders te vinden in het kamp,’ zegt 
Kleinschmidt. ‘Ik moet mannen hebben met charisma, die in Syrië ook 
al aan het hoofd van hun gemeenschap stonden. Als zij aan mijn kant 
staan, volgt de rest vanzelf.’ Hij vindt er vijf. Kleinschmidt luistert naar 
hun adviezen en als hij een boodschap heeft voor de Syriërs, gaat dat 
via hen. Er verschuift iets. Als de Syriërs horen dat Kleinschmidt koud 
moet douchen wanneer hij in het kamp slaapt, bieden ze hem een war-
me douche aan bij hen thuis. Als hij in het kamp eet, mag hij nergens 
betalen. De hulpverleners in blauwe UNHCR-hesjes noemen Klein-
schmidt ‘onze senior camp coördinator’, maar Kleinschmidt draagt 
geen hesje en de Syriërs noemen hem inmiddels hun ‘burgemeester’. 
‘Ze beginnen te geloven dat ik aan hun kant sta,’ zegt hij.
Er verandert nog iets. De Syriërs verliezen de hoop dat bashar al-Assad 
binnenkort valt. Assad herwint terrein dankzij de steun van Iran, Hez-
bollah, Rusland en China. Daardoor slaat in Za’atari de stemming om. 
Kleinschmidt: ‘Waar de Syriërs eerst dachten: wij gaan toch zo weer 
weg, wij gaan winnen, denken ze nu: we blijven voorlopig. Daardoor 
willen ze langzaam meer samenwerken met hulporganisaties.’ 
Een jaar en vier maanden na de opening van Za’atari, in augustus 
2013, marcheert Kleinschmidt opgewonden de UNHCR-basis binnen: 
‘Ik loop net een binnenplaatsje op, en de Syriërs hebben een fontein 
gebouwd! Ze lieten me ook tuintjes zien. Het zijn heel zielige tuintjes, 
en met hun waterrantsoen zijn ze ook nog eens heel kostbaar. Maar 
het is fascinerend. En lief. De Syriërs bouwen hier blijkbaar hun thuis.’
‘Goed,’ vervolgt Kleinschmidt. ‘Ze bouwen hier hun thuis. Maar ze slo-
pen nog steeds alle faciliteiten die wij voor hen bouwen. Ze stelen nog 
steeds onze materialen en smokkelen die het kamp uit. Dat moet op-
houden.’ Hij nodigt de minister van Elektriciteit uit voor een gesprek, 
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kost. Kleinschmidt gelooft dus niet dat dit argument nog volstaat: 
‘Maandelijks zet de kampeconomie van de Syriërs naar schatting 10 
miljoen euro om – we weten het niet exact, want het gaat via illega-
le geldstromen omdat wij hun ondernemerschap illegaliseren. En 
niets mag bijdragen aan de 1 miljoen dollar die het kamp UNCHR 
maandelijks kost, terwijl onze geldbron droogstaat. Geen cent mag 
legaal de Jordaanse economie instromen, terwijl het gastland Jorda-
nië zelf in economische crisis verkeert.’
Het World food Program (WfP) kiest als eerste eieren voor zijn geld. Het 
traditionele distributiesysteem bestond uit voedselpakketten. Dat was 
praktisch. WfP kon naar donateurs exact verantwoorden hoeveel calo-
rieën elk pakket bevat, en hoeveel elk pakket kost. Maar feit is dat de 
vluchtelingen deze pakketten ver beneden de marktwaarde verkopen 
aan Jordaniërs buiten het kamp omdat de inhoud van tonijn en pasta-
saus wel goedkoop is en lang houdbaar, maar niet bij de Syrische eet-
cultuur past. Een pakket dat 12 dollar kostte, levert bij verkoop zo’n 6 
dollar op, waarvan een vluchteling vervolgens eten moet kopen dat wel 
past binnen de eetcultuur. WfP gaat over tot een vouchersysteem. Ie-
dereen krijgt een budget om te besteden in supermarkten in het kamp 
die behoren tot de Jordaanse Safe Wayketen. De omzet stroomt dus de 
Jordaanse economie in en Safe Way huurt Syrische kampbewoners als 
personeel zodat er banen ontstaan. Dorte Jessen van WfP: ‘Het voucher-
systeem kost 30 dollar per persoon. Die prijsstijging is soms lastig ver-
klaarbaar aan donateurs. Maar het is waardevaster, omdat vluchtelin-
gen de volledige 30 dollar gebruiken voor levensmiddelen in plaats van 
dat het onder de marktwaarde wordt doorverkocht.’

eLeKtriciteitscentraLe
Terwijl Kilian Kleinschmidt in die Jordaanse supermarkt tussen win-
kelende vluchtelingen om zich heen kijkt, zegt hij dat dit idee slechts 
het begin is van een veel grotere ontwikkeling. ‘Za’atari is van fase 

aangezien de trossen stroomdraad die door het kamp hangen uit-
groeien tot enorme vermicelliballen. ‘Je kunt niet van ons verwach-
ten dat wij alle kosten voor jouw bedrijf betalen en jou alle winst la-
ten opstrijken,’ zegt hij. ‘Als je een zakenman wilt zijn, moet je ook 
meedelen in de lasten.’ De minister begrijpt dat, maar wil niet beta-
len voor een kwalitatief slecht netwerk. Hij eist betere aggregaten en 
meer capaciteit. Als UNHCR daar voor zorgt, praat hij verder.
Een maand of twee later staan er twee Syriërs met een eigen bedrijf-
je op zijn stoep: ‘We willen graag betrouwbare elektriciteit die niet ha-
pert of uitvalt. Als je dat regelt, kun je ons maandelijks de rekening 
sturen. We willen ervoor betalen.’ 
Kleinschmidt moet antwoorden dat hij dat niet kan, omdat UNHCR 
geen zicht heeft op de distributie van stroom. Er zitten geen meters op 
de aggregaten of de aftaplijnen. Zo kan UNHCR geen factuurbedrag be-
palen. En zouden ze een schatting doen, dan is er geen kadaster van 
Za’atari dus kunnen ze geen factuur adresseren. ‘Dat moet anders.’

Kampeconomie
In augustus 2013 zitten er zo’n 3.000 bedrijfjes in Za’atari. De 
Champs-Élysées verpaupert al in vergelijking tot nieuwere, ruimere 
winkelstraten. Maar hoe goed sommige ondernemers hun zaak ook 
opzetten, hij kan zomaar worden ontruimd wanneer hulporganisa-
ties of Jordaanse agenten dat willen. Neem de zwembadbouwer, die 
een heuse zwemkuip bouwde naast zijn tent, waar kinderen voor een 
euro konden plenzen. Hij moest sluiten omdat hij de zuiverheid van 
zijn water niet kon garanderen. Of juwelier ‘sir Hannes’. Zijn goedlo-
pende juwelierszaak moest van de Jordaanse politie dicht, want als 
hij handelt in gestolen goud kan dat voor onaangename verrassin-
gen zorgen en daarvan zijn er in Za’atari al genoeg. Dus heeft sir Han-
nes nu een parfumwinkel. Als je binnenstapt, zie je met planken be-
hangen wanden vol flesjes. Maar als je naar sir Hannes knipoogt en 
er niet uitziet als een Jordaniër, trekt hij aan een van de planken langs 
de achterwand. Voilà, dan blijkt de muur ineens een deur. Achter de 
parfumkast bevindt zich een veel grotere winkel met etalages en vi-
trinekasten vol goud. ‘Welcome!’
De 29-jarige tolk Anwar verwoordt de frustratie van zijn medebewo-
ners. Hij heeft twee universitaire studies op zak en beheerst zijn Engels 
perfect, maar is werkloos en voelt zich dus betekenisloos. ‘Hulporga-
nisaties willen dat wij dankbaar zijn. Maar wij willen zo niet geholpen 
worden. Wij willen vrij zijn.’ Hij staat achter het toegangshek in een 
smetteloos wit overhemd, zwarte jeans, witte sokken, zwarte schoe-
nen, terwijl een Jordaanse agent goed oplet of hij niet ontsnapt. Dan 
loopt hij terug naar zijn vrouw, die over vijf maanden bevalt van een 
dochtertje dat in Za’atari zal opgroeien als een statenloos kind.
Kleinschmidt concludeert dat niet de vluchtelingen maar UNHCR een 
probleem heeft. ‘De Syriërs geven aan dat ze niet gereduceerd willen 
worden tot 2.100 calorieën per dag en 20 liter water. Ze willen hun ei-
gen plek vormgeven. Maar wij kunnen daarvoor geen werkbaar model 
bieden. Wij hebben alleen een model dat bepaalt waar ze eten, wat, hoe-
veel, en waar ze het vervolgens mogen uitschijten.’ Kleinschmidt be-
looft om te beginnen een beter aggregaat aan de minister. 
Noodhulporganisaties werpen tegen dat Syriërs geen bestaan van 
permanente aard mogen opbouwen, omwille van het gastland. 
Straks stimuleer je vluchtelingen nog om nooit meer te vertrekken. 
Hoe eerder deze 116.000 ballasten weg zijn, hoe minder zwaar het 
drukt op Jordanië. Maar inmiddels is Za’atari anderhalf jaar open en 
heeft het Jordanië en de internationale gemeenschap miljoenen ge-

‘Ze willen niet gereduceerd worden tot 
2.100 calorieën per dag en 20 liter water. 
Ze willen hun eigen plek vormgeven.’

diLemma Ze mogen hier geen permanent bestaan opbouwen.
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Hariri bedacht een systeem om het  
huishoudelijke afvalwater te managen; 
dat maakt hier een zeer groot verschil.

noodhulp naar fase ontwikkelingshulp overgegaan. Want aan alle 
aan noodhulp gestelde eisen is voldaan: er is water, voedsel, onder-
dak en veiligheid voor iedereen. Het wordt tijd dat de noodhulpsec-
tor het management van Za’atari overdraagt aan daarvoor geschik-
te partijen.’ 
Onder geschikte partijen verstaat Kleinschmidt Syriërs, lokale Jorda-
niërs, de Jordaanse overheid en private bedrijven. Om hen bijeen te 
brengen, richt Kleinschmidt een Innovation en Planning Agency (IPA) 
op. Zij zoeken allereerst oplossingen voor het water- en elektriciteits-
netwerk. In het kamp mag vanwege het tijdelijke mandaat dat UNHCR 
heeft op het leefgebied namelijk geen bouwsel van permanente aard 
zijn, dus is er bijvoorbeeld geen leidingnetwerk voor water. ’s Winters 
zitten Syriërs in ondergelopen tenten en containers, ’s zomers wonen 
ze tussen afvalwater dat in geulen door het zand loopt. Jordanië 
kampt daarbij met een ernstig watertekort, en nu Za’atari is uitge-
groeid tot de derde grootste stad in het land, worden er nog veel meer 
liters verspild dan eerst. Zonder waternetwerk is hergebruik onmo-
gelijk. En het is peperduur. De 450 trucks die nu dagelijks het kamp in- 
en uitrijden voor toe- en afvoer van water zijn UNICEf’s grootste kos-
tenpost. Ze zorgen bovendien voor ongelukken met kinderen. Het is 
moeilijk om aan te tonen dat iemand nog genoeg baat heeft bij tijde-
lijkheid om niet open te staan voor een alternatief model. De Syriër 
Ahmed (29) zegt tijdens het theedrinken voor zijn tent: ‘Ik wil best be-
talen voor water en stroom. Als de service beter wordt en UNHCR wel 
de families helpt die niet kunnen betalen.’ 
IPA haalt het Amerikaanse bedrijf SunEdison aan boord. Dat ontwerpt 
een bouwplan voor een elektriciteitscentrale waarmee UNHCR goed-
koper haar eigen stroom kan opwekken. Het overschot kan UNCHR 
verkopen aan lokale Jordaniërs, voor minder dan zij nu betalen. Ook 
stappen de gemeente Amsterdam en het franse waterbedrijf Société 
des Eaux Marseille samen in om een waternetwerk in het kamp te 

ontwerpen en exploiteren. Zo wordt Za’atari, na het eventuele vertrek 
van de Syriërs, in de toekomst dus bruikbaar als industrieterrein of 
leefgebied, en verspillen de Syriërs die er nu wonen minder water.

gescHater
In september 2014 beschrijft Kleinschmidt een complete omslag in 
de kampsfeer: ‘In Za’atari wonen niet langer 116.000 lasten, maar 
116.000 mensen met talenten die kunnen helpen om Jordanië en 
Za’atari op te bouwen. 116.000 kansen. Alles verandert voor wie het 
zo leert zien. En je zult merken dat dit al aan het gebeuren is.’ 
Het klinkt zo utopisch dat het sceptisch maakt op de eerste dag in het 
kamp. Het is zoeken naar agressie, negativiteit. Maar vliegende ste-
nen lijken werkelijk vervangen door duizenden blauwe schoolrug-
zakjes en roepende kinderen. Nog zoiets geks: het geluid van fluiten-
de vogels. Hulpverleners lopen te voet en zonder bewaking door het 
kamp. Een Syrische caféhouder verstopt samen met de sigaretten-
verkoper naast hem een baby om een jonge moeder te plagen. Hun 
gelach klatert met het geschater van de moeder over straat. Van be-
taling voor koffie, falafel of sigaretten wil niemand weten. ‘Jullie zijn 
onze gasten!’ roepen ze. ‘Geen denken aan.’ 
In Za’atari verrassen de Syriërs je zo vaak, dat je bijna zou vergeten 
waarom iedereen hier is. In het nieuwe beste restaurant van Za’atari, 
middenin de nieuwe winkelstraat, maakt de chef humus volgens een 
recept uit Damascus. Hij laat foto’s zien van twee mooie kleine meisjes. 
Wijst naar zichzelf. ‘Jouw dochtertjes?’ Ja. Hij legt zijn oor op zijn han-
den alsof hij slaapt. ‘Wat lief! Ze slapen.’ De chef doet een vliegtuig na. 
bommen. ‘bAM. bAM. Assad. Mort.’ Zijn dochtertjes slapen niet. Nie-
mand weet iets te zeggen. Dan pakt de chef zijn peuken: ‘Cigarette?’

een groot, pracHtig bos
Syriërs willen niet in Za’atari wonen. Een waternetwerk verandert daar 
niets aan. Maar zelfs met de schrijnende verhalen die onder de opper-
vlakte van hun vechtlust en veerkracht liggen, is Za’atari wel leefbaar. 
Het is dan misschien niet hun thuis, het is wel hun kamp. De bewoner 
die misschien wel het hardst vecht om dat te bewijzen, is Mohammed 
Hariri, een landbouwkundig ingenieur die meewerkt aan het water-
netwerk. Hij heeft een rond brilletje en een kapotte heup die hij over-
hield aan de oorlog. Hariri bedacht een systeem om het huishoudelij-
ke afvalwater te managen, en dat maakt in Za’atari een onnoemelijk 
groot verschil. Zo snel als zijn heup dat toelaat, loopt hij voorop door 
het zand. Hij wijst naar geulen afvalwater, onder de brandende zon. 
‘Hier komen kinderen mee in contact. Ze krijgen eczeem, wormen, en 
dit voorjaar verdronk een peuter in een afvalput.’ Daarna wijst Hariri 
alle tuintjes aan in het buurtje waar hij woont. ‘Hier waren eerst vieze 
geulen. Nu staan er bomen en tuingewassen. Zie je?’ In Za’atari werden 
tuintjes eerst bewaterd met het toch al schaarse drinkwater. Hariri 
ontwierp een spotgoedkoop irrigatie- en waterzuiveringsysteem van 
grind, dunne buizen, grond en plastic flessen. ‘Het zit gekoppeld aan 
de afvoer en hergebruikt zo het water.’ Hariri heeft een droom. ‘Over 
dertig jaar moet deze plek een groot, prachtig bos zijn. Zo mooi, dat de 
Jordaniërs er kunnen wonen als wij weg zijn.’
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omsLag Dit zijn de kinderen die eerst met stenen gooiden.
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