
  

Rolmodel Bekim Mehovic 

Bekim Mehovic is geboren op 20 september 1980 in Servië. Op zijn 11e vluchtte hij met zijn familie 

naar Zweden, waar hij oproeide. In 2004  kwam hij naar Nederland om te studeren, waar hij  de liefde 

van zijn leven leerde kennen. Nu wonen zij met hun kids in Amsterdam West. 

Als vluchteling heb je vooral met tegenslagen te maken, zo vertelt hij “Je hebt gewoon geen status. 

Alsof je niets bent en niet meetelt, leek het wel. Het vluchten was makkelijk vergeleken met het 

afkomen van de status loze situatie en het krijgen van betekenis in mijn nieuwe thuisland, Zweden. Pas 

toen ik in de twintig was schaamde ik me niet meer over mijn vluchtelingenstatus. Dat ik mezelf, mijn 

familie en de gang van onze leven eindelijk had geaccepteerd, is waar ik het meest trots op ben. Vanaf 

toen ben ik pas écht gaan leven” 

Ondanks een schijnbare kansloze situatie heeft Bekim nu een gesetteld leven. Hoe is hij zover 

gekomen? “Ik heb geprobeerd een pad te vinden waarop ik zou worden beoordeeld op wie ik was en 

wat ik deed in plaats van zoiets eenvoudigs als de naam die mijn ouders me gaven. Het is 

gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar soms ging het erom dat ik mijn deel van de ‘ruimte om me 

heen’ innam. Vertrouwen in mezelf zorgde voor de overwinning.” 

Bekim had een streven, hij wilde betekenis hebben en werkte daarnaartoe. “Ik werk als Manager 

Business Development bij een Nederlands handelsbedrijf gevestigd in Amsterdam. Ik heb een master 

in financiën en investeringen. Om dit voor elkaar te krijgen heb ik intensief met mijn neus in de boeken 

gezeten en heb ik me er keer op keer van moeten overtuigen, dat ik het waard was om te studeren en 

de kans om te slagen ook voor mij was weggelegd.” 

Bijzonder hoe je van bijna niks, niet lang erna, een goed gesetteld leven kan hebben. “Ik ben heel 

rechttoe rechtaan in hoe ik dingen en mensen benader. Ik geloof dat ‘street smart zijn’ je kan helpen 

om snel uit te blinken als het op de juiste manier wordt gebruikt!” 

Een krachtpatser is Bekim. Welke tips heeft hij voor onze jongeren? “Wonen in Nederland kan moeilijk 

zijn, maar meerdere wegen leiden naar Rome. Er is zoveel meer moois dan dat je je kunt bedenken. 

Blijf zoeken. En als je het niet kunt vinden, neem dan contact op met goede mensen die het beste voor 

je willen. Life Skills is één!” 

Tot slot deelt hij, “Wees een goed mens: echtgenoot, vader, broer, neef en vriend. Wie goed doet, goed 

ontmoet.” 


