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Nieuwe  

zomerreeks  

DE VAKANTIEJOB 

VAN...

een goedlachse jongen die in heel 
wat sport- en jeugdverenigingen 
zat. Ook mijn zus Sarah, die vijf jaar 
ouder is dan ik, en mijn broer Al-
exandre, die vijf jaar jonger is, zijn 
animator geweest in de speelplein-
werking. Als zestienjarige was dat 
natuurlijk fantastisch om te doen. Je 
bent als animator een soort plezante 
grote broer of zus. Kinderen kijken 
naar je op, maar anderzijds probeer 
je hen wel regels en afspraken bij te 
brengen.’

AANDACHT AFLEIDEN 

Daarnaast ging Sammy ook aan 
de slag in het ziekenhuis waar zijn 
mama veertig jaar lang heeft ge-
werkt als medisch secretaresse.  

Kersvers CD&V-voorzitter Sammy Mahdi (33) heeft 

in zijn jeugd verschillende studentenjobs gedaan. 

Zo belandde hij tijdens zijn schoolvakanties onder 

andere in een van de meer dan 70 vestigingen van de 

Belgische keten Lunch Garden. Vakantiewerk was iets 

wat in zijn strenge opvoeding niet ter discussie stond.
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  ‘De twee culturen
 waarvan ik afstam,
   hebben me 
 altijd verrijkt’

CD&V-VOORZITTER SAMMY MAHDI WERKTE  

IN EEN ZELFBEDIENINGSRESTAURANT

S
ammy Mahdi werd in 
Elsene geboren, en zijn hele 
jonge leven speelde zich in 
en om onze hoofdstad af. 
Hij woont nu al vijf jaar in 

Vilvoorde, maar groeide op in Brus-
sel met een broer en een zus, liep er 
school en ging er studeren. Tijdens 
de vakanties stak hij als jonge kerel 
de handen uit de mouwen. ‘Ik ben 
een hele tijd speelpleinanimator 
geweest van kinderen tussen zes en 
twaalf jaar oud, een studentenjob 
die me veel plezier heeft verschaft. 
Ik deed dat niet enkel tijdens de 
zomermaanden, maar ook in de 
kerst- en paasvakantie. Als kind 
bracht ik zelf in de vakanties veel 
tijd door op de speelpleinen. Ik was 

‘Het sociale aspect was voor mij erg 
belangrijk bij de keuze van mijn 
vakantiejobs. Dat was ook zo in het 
ziekenhuis, dat gespecialiseerd was 
in kankerbehandelingen. Hoe kort 
de rit met de rolstoel ook was op 
weg van de kamer naar de operatie-
zaal of onderzoeksruimte: tijdens 
die paar minuten in de gang of in de 
lift probeerde ik altijd een gesprekje 
te voeren met de patiënten. Het 
liefst ging het dan niet over hun 
ziekte, maar over alledaagse dingen 
die hielpen om hun aandacht af 
te leiden van het onderzoek of de 
ingreep. Ze vonden het fijn op hun 
gemak te worden gesteld.’

KILO’S AARDBEIEN 
Een van zijn eerste ervaringen 
als jobstudent deed Sammy op in 
de Lunch Garden in de Brusselse 
Nieuwstraat, in het shoppingcenter 
City 2. ‘Dat was een heel afwisse-
lende job: soms stond ik achter de 
kassa of de toog, maar ik heb ook in 
de keuken gewerkt. Ik herinner me 
dat ik tientallen kilo’s aardbeien heb 
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gesneden! Maar het was leuk werk, 
ook omdat het zo’n toffe ploeg was. 
En omdat we in een drukke winkel-
straat zaten, stroomden er de hele 
dag mensen binnen. Er kwam ook 
veel internationaal volk en toeristen 
over de vloer. Het contact met de 
klanten vond ik altijd heel plezant. 
Helemaal op m’n eentje opgeslo-
ten zitten in een kantoor zou geen 
cadeau geweest zijn voor mij op die 
leeftijd, al heb ik veel respect voor 
mensen met een kantoorjob.’

BETER ALS MENS

Thuis werd werken geapprecieerd 
en gestimuleerd. Sammy’s vader 
vluchtte eind jaren 70 als politiek 
vluchteling vanuit Irak naar ons 
land, waar hij zich al snel integreer-
de en zijn Belgische vrouw leerde 
kennen. Vader Mahdi ging aan de 
slag bij de logistieke dienst van het 
Rode Kruis en is momenteel met 
pensioen. ‘Tijdens onze opvoeding 
werden de principes ‘voor wat, 
hoort wat’ en ‘geld groeit niet aan de 
bomen’ gehuldigd. Voor ons was het 
evident dat we onze vakanties niet 
rondlummelend doorbrachten en 
de handen uit de mouwen staken. 
Een goed rapport aan het einde van 
het schooljaar werd beloond, maar 
als we iets extra’s 
wilden, moesten 
we ervoor wer-
ken. Buiten dat 
financiële aspect 
voelden we aan 
dat we door dat 
vakantiewerk ook 
beter werden als 
mens. Het is een 
goede leerschool 
die je discipli-
ne bijbrengt. 
Je leert op tijd 
komen, afspra-
ken nakomen, klantvriendelijk zijn, 
hard werken. Die zaken komen je 
later zeker allemaal nog van pas. Als 
klant in een zelfbedieningsrestau-
rant zie je enkel de laatste schakel 
in een lange keten en heb je er geen 

benul van hoeveel werk en men-
sen eraan te pas komen voordat je 
vol-au-vent met frietjes keurig op 
je bord belandt. Mensen in de keu-
ken, achter de kassa of in de afwas 
dragen allemaal bij tot de ervaring 
van de klant. Daardoor leer je ieders 
werk te waarderen.’ 

APPELTJE VOOR DE DORST

‘Het geld dat we met vakantiewerk 
verdienden, mochten we houden. 
Niet dat we daarmee exuberante 
uitgaven of zotte folietjes bekostig-

den, want spaar-
zaamheid en dat 
appeltje voor de 
dorst bewaren, 
maakten net zo 
goed deel uit van 
onze opvoeding. 
Mijn moeder 
heeft ons altijd 
voorgespiegeld 
een deel van 
ons loon op een 
spaarrekening te 
zetten. Ze zag er 
op toe dat min-

stens de helft werd gespaard, voor 
latere grote aankopen als een auto 
of een huis. Met de rest van mijn 
eerste loon kocht ik een lichtgroe-
ne iPod, herinner ik me nog, een 
mp3-speler die ik al lang wilde. T
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KANSEN BENUTTEN  

Mijn ouders waren nogal streng en 
het heeft tot mijn 22ste geduurd, 
toen ik politieke wetenschappen en 
internationaal recht studeerde aan 
de VUB, dat ik alleen op vakantie 
mocht gaan met mijn toenmalige 
liefje, naar Turkije. Daarvoor werd 
mijn spaarpot aangesproken. Wan-
neer ik later zelf kinderen zal 
hebben, zal ik hen sowieso trachten 
te overtuigen van het nut van een 
vakantiejob. Niet enkel voor het 
financiële aspect, maar vooral voor 
het mee participeren in de gemeen-
schap. Dat is iets waar ik ook puur 
politiek in geloof: mensen moeten 
zich engageren en iets bijdragen aan 
de maatschappij. Je kan niet ver-
wachten dat je je hele leven kan te-
ren op hotel mama of kan leven op 
de kap van anderen. Het is belang-
rijk om je verantwoordelijkheden 
te nemen en iets terug te geven aan 
de samenleving. Weet je, die twee 
culturen waarvan ik afstam, hebben 
me altijd verrijkt. Mijn vader heeft 
destijds niet zoveel kansen gekregen 
als ik. Dat heeft me geholpen heel 
trots te zijn op die kansen en soms 
ook streng te zijn voor jongeren die 
hun kansen bewust verprutsen.’ 

‘Voor ons was 

het evident 

dat we onze 

vakanties niet 

rondlummelend 

doorbrachten’ 

‘Werken in de 
Lunch Garden 

was afwisselend 
en leuk.’

Met dank aan Lunch Garden Zemst. 
www.lunchgarden.be


