Dit verhalenboek neemt ons mee op een reis door het verleden, het heden en naar de hoop op een betere toekomst van een generatie kinderen en jongeren die hun dromen in het gunstigste geval hebben onderbroken door een aantal jaren oorlog. Bij het lezen van deze verzameling dromen werden we ontroerd door de verdrietige verhalen die worden verteld. Maar deze meisjes en jongens hebben ook prachtige ambities. Ze willen astronaut of journalist worden, werken aan de rechten van kinderen en hun geliefde land weer opbouwen. Zij houden vast aan hun dromen, zelfs wanneer ze moeten omgaan met nood en verlies. Zij blijven op zoek gaan naar de zon die achter de vaak donkere wolken schijnt. Het ondersteunen van kinderen en jongeren is een prioriteit in ons streven om een verloren generatie te voorkomen. Het is bemoedigend om de resultaten van de gezamenlijke inspanningen van diegenen die hen helpen te zien. Deze getuigenissen gelden nogmaals als een bewijs van de veerkracht, de sterkte en de vastberadenheid van de volgende generatie. Deze kenmerken vertegenwoordigen de positieve verandering die we allemaal nastreven en de hoop die we koesteren voor een vreedzame toekomst in de wereld. Alle kinderen hebben dromen. Voor sommige kinderen, die oorlog, hongersnood en koude hebben meegemaakt, zijn hun dromen een laatste toevlucht. Veel kinderen die hun huis, hun familie en hun woonplaats moesten achterlaten, hebben alleen de hoop op een betere toekomst met zich mee kunnen nemen. Wanneer ze tijdens de nacht in bed liggen, stellen ze zich voor dat ze op een dag naar hun land kunnen terugkeren en herenigd worden met hun familie en vrienden. Ze vechten terug met hun dromen. Ze hebben nog steeds vertrouwen in het leven omdat ze een toekomst zien. Alles is mogelijk omdat ze blijven hopen. Enkele landen en hun bevolking die nu in oorlog zijn, hebben het eeuwenlang volgehouden. Als samenleving hebben die landen een eigen identiteit ontwikkeld die over de hele wereld befaamd is. Het zijn landen met verbazingwekkende schoonheid, waar de inwoners hun cultuur en tradities gedurende duizenden jaren hebben uitgebreid en gevoed, waardoor deze plekken een rijke en gevarieerde samenleving vormen. Sommige landen zitten vol archeologische schatten en hun steden behoren tot de oudste steden ter wereld. Voor deze steden is het behoud van hun architectonische meesterwerken al vele jaren een belangrijk onderdeel van hun erfgoed. Voor de mannen en vrouwen die nu ontheemd zijn, voert de herinnering aan de grootsheid van hun land hen terug naar hun thuis. Welk kind droomt niet van een thuis? Voor de kinderen die in dit hoofdstuk hun verhaal vertellen, is het soms niet meer dan een verre herinnering. Toch blijven ze dromen van een thuis, een thuis waar een betere toekomst eindelijk vorm kan krijgen. Een toevluchtsoord waar ze kunnen schuilen voor het geweld, de koude en de pijn waarmee ze dag in dag uit worden geconfronteerd. Deze kinderen hebben alles verloren wat wij elke nacht wanneer we gaan slapen als vanzelfsprekend beschouwen. Het enige wat wij hen nooit kunnen afnemen, en wat zij nooit zullen loslaten, zijn hun dromen en hun hoop. Laat ons nu een eerste verhaal aanhoren. De mensen zeggen dat mijn land vroeger een prachtig land was, maar nu is alles kapotgemaakt en dat maakt me zo verdrietig. Ik weet dat alles anders zal zijn als ik terugga. We wonen nu in een ander land. We proberen gelukkig te zijn. Ik ga naar school, net als alle andere kinderen. Meestal praten wij als meisjes van hetzelfde land alleen met elkaar. Soms vraagt een leerkracht hoe dingen in ons thuisland waren. Op een dag vroeg mijn leerkracht wat ik het meest miste. Ik antwoordde eenvoudig dat ik mijn land mis. Wanneer we in een land wonen dat niet van ons is, voelen we ons nooit echt thuis. En ik zal je vertellen wat kinderen willen. Kinderen willen rechten. Om te beginnen het recht om naar school te gaan en hun eigen taal te spreken. En dan het recht om in hun land te blijven. Wat in mijn land gebeurt, zou nooit mogen gebeuren. Kinderen hebben rechten. Ze hebben het recht om te spelen, om te studeren en om gelukkig te zijn. Ze zouden nooit verdrietig mogen zijn. Er zijn drie dingen die ik het allerliefste zou willen. Ten eerste, dat mijn vader en moeder en mijn zussen veilig zijn. Ten tweede, een pelgrimstocht maken. En ten derde, mijn land opnieuw zien. Op een dag ga ik terug, dat weet ik zeker. Niet alle wegen leiden naar dezelfde plaats. Elke reis brengt een ander verhaal met zich mee. Ga je op reis, dan ben je vanaf de eerste stap al niet meer dezelfde. De wegen die je bewandelt maken duidelijk welke keuzes je maakt. Maar de kinderen die in dit boek hun verhaal vertellen, hadden niet veel te kiezen. Een onlesbare dorst naar kennis staat centraal in de dromen van jonge mensen. Deze generatie is opgegroeid met onrechtvaardigheden die deel uitmaakten van hun dagelijks leven. Hun ervaringen op school en herinneringen aan gelukkiger tijden zijn de twee redenen waarom ze de hoop niet verliezen. Het eerste verhaal maakt dit meer dan duidelijk. Alles wat het kind nog heeft van zijn tijd op school is een foto, die voor hem een dierbare schat is. Sommige kinderen hebben nog wat gebroken speelgoed of beschadigde boeken kunnen redden uit de puinhopen van wat eens hun thuis was. Andere kinderen hebben alles verloren. De kinderen die ons hun verhaal vertellen vieren zelfs hun verjaardag niet meer. En toch blijft de hoop op een betere toekomst centraal staan in hun moeilijke leven nu. Natuurlijk is overleven de prioriteit, maar school en studie zijn ook heel belangrijk voor hen. Dat geeft ze de mogelijkheid om op een dag naar hun land terug te keren om een toekomst op te bouwen voor zichzelf en voor hun familie. Onderwijs is de sleutel tot hun toekomst. Laat ons een tweede verhaal bekijken. Dit is een foto van mij op mijn eerste schooldag. Het is een heel belangrijke foto voor mij. Ik was net met school begonnen, het was mijn eerste week. Toen moesten we uit het land vluchten. Ik heb natuurlijk wel herinneringen. Goede en niet zo goede herinneringen. Ik herinner me bijvoorbeeld mijn school, die vond ik prachtig. Ik herinner me mijn nieuwe vriendjes en hoe we op het schoolplein voetbalden. Ik herinner me ook de oorlog, de bombardementen en de tocht die we moesten maken om hier te komen. Dat zijn de slechte herinneringen die ik het liefst zou vergeten. We zijn midden in de nacht uit ons land vertrokken. Het was zo donker om ons heen dat de weg voor ons bijna niet te zien was. We zijn over bergen en door dalen gelopen, vaak dwars door doornstruiken heen. De mensen lieten alles achter wat ze hadden, zodat ze de reis zonder zware bagage konden maken. Ik moest mijn schoolboeken, mijn pennen en mijn kleurpotloden achterlaten. Mijn moeder zei dat we wel gauw naar huis zouden kunnen, maar we zijn hier nu al een aantal jaar. Ik koester deze foto omdat hij deel uitmaakt van mijn kindertijd. Als ik naar de foto kijk, krijg ik een fijn gevoel. De foto doet me denken aan hoe gelukkig ik was toen ik klein was. Ik was gewoon een kind. Ik wil het liefst van al teruggaan naar mijn land, zodat ik mijn huis en mijn school weer kan zien. Ik hoop toch zo dat mijn land op een dag weer veilig zal zijn. We moeten vasthouden aan onze dromen. Misschien denk je dat kinderen uit landen waar oorlog woedt geen dromen meer hebben. Hun dagelijkse leven is immers zo doordrenkt van lijden en ongelijkheid. Je zou kunnen denken dat hun dromen zijn verdwenen door het harde bestaan waartoe ze gedwongen zijn. In werkelijkheid is het net omgekeerd. Wanneer een groot deel van het leven van een kind is weggerukt, is hoop en vertrouwen in een betere toekomst juist wat ze op de been houdt. Deze kinderen zorgen ervoor dat hun dromen levendig blijven, zelfs als ze bang zijn dat ze nooit werkelijkheid worden. De kinderen die hier hun verhaal vertellen zijn zo moedig omdat ze niet opgeven. Ze hadden de handdoek al zoveel keer in de ring kunnen gooien. Je hebt kracht en vastberadenheid nodig om te blijven hopen wanneer alles rondom je uiteenvalt. Bij het lezen van deze verhalen merk je dat deze kinderen maar heel weinig nodig hebben om vast te blijven houden aan hun dromen. Een woord, een kledingstuk of een liedje volstaat.

