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Syrische redder in het
zonnetje gezet
door Chris Ververs

Trots maar vooral onwennig staart Mohammad Al Atrash uit Vaassen naar
de bronzen legpenning. De Syrische vluchteling is een held omdat hij twee
meisjes en hun moeder uit een brandende woning in Vaassen heeft gered.
,,In mijn land is voor zulke daden weinig aandacht.”

De Syrische vluchteling Mohammad al Atrash redde eind februari twee meisjes en hun moeder uit een
brandende woning in Vaassen. Burgemeester Hans van der Hoeve van Epe beloonde zijn heldendaad
met een erepenning, een kleurig boeket bloemen en een loffelijk getuigschrift. FOTO APA

De burgemeester, brandweer, afgevaardigden van de politie en Stichting Carnegie
Heldenfonds waren gisteren allemaal aanwezig om Al Atrash in het zonnetje te zetten.
Naast het eremetaal ontving de Syriër ook nog een kleurig boeket bloemen en een
loffelijk getuigschrift. ,,Wij zijn heel trots op inwoners die zoiets doen”, jubelt
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burgemeester Hans van der Hoeve van Epe. ,,In dit geval is het wel heel bijzonder. Deze
oudpolitieman woont hier pas sinds november. Hij kende zijn buren niet, maar heeft
zich geen moment bedacht en heeft een heldendaad verricht.”
Het is de nacht van 16 op 17 februari als de familie Al Atrash buiten een hoop lawaai
hoort. Drie huizen verderop slaan de vlammen uit het dak. Mohammad vliegt naar
buiten en nog voordat de politie en brandweer arriveren heeft hij al een schutting uit de
grond getrokken en tegen de achtergevel van het huis geplaatst. Op zijn slippers klimt
hij omhoog en met gevaar voor eigen leven trekt hij het jongste meisje naar buiten. Ook
het tweede meisje dankt haar leven aan de Syrische redder in nood.
Zelf blijft Al Atrash heel kalm onder de belangstelling. Hij lijkt zich er niet goed raad
mee te weten. Zijn vrouw vindt hem ,,zeker een held”, zo vertaalt de tolk voor ons. Zelf
zegt Al Atrash over die bizarre nacht: „Ik heb gedaan wat ik moest doen, zonder na te
denken. Er was geen tijd om op hulpdiensten te wachten, dus ben ik via de schutting
naar boven geklommen. Het is bijzonder dat ik ze me zo bedanken, maar trotser ben ik
op het feit dat die mensen veilig uit de brand zijn gekomen.”
Bas Treffers van brandweerkorps Vaassen is laaiend enthousiast over de nieuwbakken
held. ,,Perfecte actie van deze man. Het is iemand die nagedacht heeft wat wel en niet
kan. Van zulke buren moet je het hebben.” Hij heeft de Syriër die momenteel een
taalcursus volgt nog geen baan aangeboden. ,,Maar hij kan zich bij ons melden”, lacht
de brandweerman.
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