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passen, ook al gaat dat soms ten koste van jullie zelf. Jullie liefde voor elkaar maar ook 

voor de familie is een absoluut voorbeeld voor ons. Ik houd heel veel van jullie en zal 

mijn uiterste best blijven doen zodat jullie altijd trots en met opgeheven hoofd kunnen 

zeggen dat ik jullie schoonzoon ben. 

Lieve schoonbroertjes, Farhad, Fawad en Feisal, het is echt geweldig om familie en vr-

ienden zoals jullie te hebben. We zijn de afgelopen jaren steeds dichter naar elkaar toe 

gegroeid en ik geniet van jullie aanwezigheid en gezelligheid. Dank voor alle steun en 

hulp de afgelopen jaren, altijd stonden jullie klaar voor ons, niets was te veel gevraagd. 

Dank voor alle liefde. Ik houd van jullie.

Lieve schoonzus, Sadaf en je mooie familie, het is echt prachtig om te zien hoeveel 

Laurina geniet van de aanwezigheid van haar neefjes en nichtje. Nu mijn proefschrift 

afgerond is gaan we de kinderen vaker bij elkaar brengen.

Mijn familie

Aan mijn ouders, degene aan wie ik dit proefschrift opdraag. De persoon die ik nu ben 

en wat ik ook in het leven heb bereikt dank ik volledig aan jullie. Zonder jullie was dit 
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proefschrift er nooit geweest. Dank voor de liefde en de opvoeding die ik onder jullie 

hoede heb genoten. Het is onvoorstelbaar hoe moeilijk het zou moeten zijn geweest om 

huis en haard achter te laten en met vijf kinderen te vertrekken naar een onbekend 

bestemming opzoek naar een beter leven voor jullie kinderen. Hoe ouder ik word, 

hoe meer waardering en respect ik krijg voor jullie opofferingen. Nu ik zelf een vader 

ben, besef ik me hoeveel liefde een ouder voor een kind heeft. Bedankt voor jullie 

onvoorwaardelijke en onuitputtelijke liefde. Jullie hebben ons altijd gestimuleerd om 

het beste uit ons zelf te halen en een toegevoegde waarde te zijn in de samenleving. Het 

adagium dat ik van jullie heb meegekregen, werk hard, wees beleefd en toon respect zal 

ik de rest van mijn leven met me meedragen. Ik houd ontzettend veel van jullie en zal 

altijd mijn best doen om jullie trots te maken.

Mijn broertjes en paranimfen, lieve Lemar en Omar, jullie zijn niet voor niets mijn 

paranimfen. Jullie zijn mijn aller beste vrienden en ik ben heel blij, trots en vereerd om 

jullie aan mijn weerszijden te hebben als mijn paranimfen. Dank voor jullie liefde en 

steun die ik altijd heb gevoeld. Lemar, jij bent de vrolijkheid van ons familie. Ik weet 

dat je het heel erg naar je zin hebt in London, maar ik mis je heel erg, ik mis je humor 

en je verhalen over economie, politiek, geschiedenis en ieder ander onderwerp die 

men kan bedenken. Tegen beter weten in hoop ik toch stiekem dat je weer terugkomt 

naar Nederland zodat we je vaker kunnen zien. Lieve Omar, jij bent de kracht van de 

familie, ik heb enorme bewondering voor de manier waarop je jezelf afgelopen jaar 

door een moeilijke periode met betrekking tot je gezondheid heen hebt geslagen. Je 

doorzettingsvermogen en wilskracht is een voorbeeld voor ons. Ik houd ontzettend 

veel van jullie.

Mijn zusje, lieve Liema, de zoetigheid van de familie, wat ben ik blij dat ik een prachtig 

zusje heb zoals jij. Dank voor alle liefde die je ons geeft. Ik waardeer je betrokkenheid 

en je onbaatzuchtigheid richting de familie. Met ieder verjaardag en/ of viering sta je 

klaar en ben je weken van tevoren aan het plannen. Met name rondom de geboorte 

van Laurina, hebben wij veel liefde en steun gevoeld met jou aan ons zijde. Ik ben ook 

ontzettend trots op de vriendschap die je met Miene hebt gebouwd en houd enorm veel 

van je.

Mijn broertje, lieve Maiwand, de allerjongste thuis met het grootste hart. Dank voor 

alle liefde, respect en steun die je de afgelopen jaren hebt gegeven. Ik weet dat jij een 

kanjer bent met buitengewone capaciteiten. Werk hard en met passie in alles wat je 

doet en je gaat nog vele mooie hoogtes in je leven bereiken. Ik houd heel erg veel van je.
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De wederhelften van mijn broertjes en zusje wil ik graag bedanken voor alle steun en 

liefde de afgelopen jaren. Dank dat jullie altijd, zowel in voorspoed als tegenspoed, 

klaar staan voor de familie. Jullie maken mijn broertjes en zusje gelukkig, dus maken 

jullie mij gelukkig.

To my family in Afghanistan, my uncles, aunts, nieces and nephews, thank you for 

your love and support. I wish you could be here with us. I love you all and miss you 

very much.

Mijn gezin

Mijn echtgenote, lieve Miene, dit proefschrift is net zo veel van jou als van mij. Zonder 

jouw eindeloze steun en opofferingen zou dit proefschrift niet mogelijk zijn geweest. 

Daarom draag ik dit proefschrift ook aan jou op. Ik ben me ervan bewust dat ik tijdens 

het schrijven van dit proefschrift jou heel vaak heb moeten teleurstellen. Avonden, 

nachten, weekenden en vakanties gingen verloren om stukken te schrijven en dead-

lines te halen. Maar altijd bleef je mij steunen en altijd bleef je in mij geloven, ook al 

deed ik dat soms zelf niet meer. Jouw stimulerende en motiverende woorden zorgden 

iedere keer weer ervoor dat ik, na een moeilijke periode, weer vol met energie en met 

veel passie aan de slag ging. Dank voor alle steun, discussies, adviezen en nakijkwerk 

dat je hebt geleverd voor dit proefschrift. Jij bent niet alleen mijn grote liefde, maar ook 

mijn beste maatje! Ik voel me rijk en gezegend dat ik het leven met jou mag vieren.

Mijn dochter, lieve Laurina, ik draag dit proefschrift ook op aan jou omdat ik, ondanks 

alle goede bedoelingen, sommige mooie momenten met jou heb moeten missen om 

dit proefschrift af te ronden. Na jouw geboorte besefte ik wat de ware betekenis van 

onvoorwaardelijk liefde is. Je bent het allermooiste wat je moeder en mij is overkomen. 

De liefde die wij voor jou voelen is onbeschrijfelijk. Het is een zegening en een genot 

om jou te zien opgroeien. Ik hoop dat als je later dit proefschrift leest, ook een vak hebt 

gevonden waar je met volledige passie en overgave voor wil gaan.
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