
 

Het verhaal van Maayeen Bin Saad

Ik kijk tussen de lessen door even mijn mail na. Prof. dr. Vandersteen wilt me spreken. 
Ik word vanuit de faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen voorgedragen
Diversiteitsprijs van de UHasselt. Een aantal weken hoor ik er niets meer van. En daarna 
krijg ik te horen dat ik genomineerd ben. Wel heb je ooit...

Waarom ik? Dat vraag ik me ook af. Goed, ik ben een buitenbeentje. Maar ben ik dan 
bijzonder? Bij deze neem ik u even mee in mijn wereldje en ik hoop dat mijn verhaal zal 
bijblijven. 

Ik ben Maayeen Hassan Bin Saad, of beter: ik ben Mano. Zo'n 18 jaar geleden ben ik in 
het Virga Jesse ziekenhuis ter wereld gebracht. Mijn ouders zijn van Pakistaanse ori
Ik heb een goede opvoeding gekregen en ik heb altijd in Hasselt gewoond. 

Mijn studietraject is niet zo evident geweest. Als kind ben ik naar een katholieke school 
geweest, ik heb dus (rooms-
hierdoor mocht ik het derde kleuterklasje overslaan. Omdat dit vlot verliep mocht ik ook 
het zesde leerjaar overslaan. Zo begon ik op tienjarige leeftijd aan het secunda
onderwijs. Ik heb vier jaar Latijn gestudeerd en in de derde gr
naar Wetenschappen-Wiskunde. Dit gaf me een stevige basis voor een hogere opleiding 
aan de universiteit. Ik had keuze genoeg en bovendien had ik een brede waaier aan 
interesses. Zowel de wetenschappelijke richtingen als de wiskundig georiënteerde 
richtingen spraken me aan. Het liefst zou ik wiskunde gestudeerd hebben. Ik werd 
geïntrigeerd door de wereld van de algebra. Uiteindelijk had ik toch besloten om 
geneeskunde te doen. Maar dat was geen gemakkelijke keuze, ik moest namelijk eerst 
slagen op de toelatingsproef. Dat lukte me de eerste twee keer niet. Ik besloot dan om 
een jaar biomedische wetenschappen te doen aan de UHasselt. Het unieke onderwijs
examensysteem zorgde ervoor dat de overstap naar het hoger onderwijs vlot verliep. 
heb geen spijt gehad van deze keuze, de biomedische wetenschappen spraken me aan. 
Ik werd gefascineerd door de diepgang van biologische en chemische processen en ik 
bewonderde de hedendaagse wetenschappelijke vooruitgangen. Bovendien kon ik alsnog 
een keer proberen voor de toelatingsproef en eventueel geneeskunde studeren. Na mijn 
derde poging slaagde ik voor de toelatingsproef en kon ik naadloos overstappen naar de 
tweede bachelor geneeskunde. Ondertussen zit ik nu in de derde bachelor geneeskunde. 
Ik ben tevreden met de opleiding aan de UHasselt omdat het me optimaal voorbereidt op 
de verdere studies die me te wachten staan. Ik wil later arts worden, een goede arts. Ik 
heb nog een lange weg te gaan en ik kijk er met 

Ik heb me steeds ingezet tijdens
om een woordje uitleg te geven aan toekomstige studenten die overwegen om aan de 
opleiding geneeskunde te beginnen. Ik vind dat een leuke bezigheid en ik zal dit ook 
blijven doen. Op deze manier kan ik 
nieuwe mensen.  

Zoals ik al eerder vertelde, zijn mijn ouders allebei van P
aantal conflicten geweest in het verleden omdat ze beiden een ander
hebben. Nu leven ze gescheiden en woon ik bij mijn mama. Mijn moeder heeft me altijd 
gesteund. Het is door haar dat ik vandaag ben wie ik ben. Ik heb geen traditionele 
opvoeding gehad zoals andere Pakistaanse meisjes. Het is de goede gewoonte in de 
oosterse cultuur dat een meisje geen carrière kan uitbouwen en zelfs uitgehuwelijkt 
wordt. Door het bewonderenswaardige doorzettingsvermogen van mijn moeder heb ik 
een andere opvoeding gekregen. Ik heb de kans gekregen om me te ontplooien. Ondanks 

 

 

Het verhaal van Maayeen Bin Saad

Ik kijk tussen de lessen door even mijn mail na. Prof. dr. Vandersteen wilt me spreken. 
Ik word vanuit de faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen voorgedragen
Diversiteitsprijs van de UHasselt. Een aantal weken hoor ik er niets meer van. En daarna 
krijg ik te horen dat ik genomineerd ben. Wel heb je ooit... 

Waarom ik? Dat vraag ik me ook af. Goed, ik ben een buitenbeentje. Maar ben ik dan 
deze neem ik u even mee in mijn wereldje en ik hoop dat mijn verhaal zal 

Ik ben Maayeen Hassan Bin Saad, of beter: ik ben Mano. Zo'n 18 jaar geleden ben ik in 
het Virga Jesse ziekenhuis ter wereld gebracht. Mijn ouders zijn van Pakistaanse ori
Ik heb een goede opvoeding gekregen en ik heb altijd in Hasselt gewoond. 

Mijn studietraject is niet zo evident geweest. Als kind ben ik naar een katholieke school 
-katholieke) godsdienst gevolgd. Ik had goede resultaten en 

hierdoor mocht ik het derde kleuterklasje overslaan. Omdat dit vlot verliep mocht ik ook 
het zesde leerjaar overslaan. Zo begon ik op tienjarige leeftijd aan het secunda

atijn gestudeerd en in de derde graad ben ik overgescha
iskunde. Dit gaf me een stevige basis voor een hogere opleiding 

aan de universiteit. Ik had keuze genoeg en bovendien had ik een brede waaier aan 
interesses. Zowel de wetenschappelijke richtingen als de wiskundig georiënteerde 

tingen spraken me aan. Het liefst zou ik wiskunde gestudeerd hebben. Ik werd 
geïntrigeerd door de wereld van de algebra. Uiteindelijk had ik toch besloten om 
geneeskunde te doen. Maar dat was geen gemakkelijke keuze, ik moest namelijk eerst 

elatingsproef. Dat lukte me de eerste twee keer niet. Ik besloot dan om 
een jaar biomedische wetenschappen te doen aan de UHasselt. Het unieke onderwijs
examensysteem zorgde ervoor dat de overstap naar het hoger onderwijs vlot verliep. 

t gehad van deze keuze, de biomedische wetenschappen spraken me aan. 
Ik werd gefascineerd door de diepgang van biologische en chemische processen en ik 
bewonderde de hedendaagse wetenschappelijke vooruitgangen. Bovendien kon ik alsnog 

r de toelatingsproef en eventueel geneeskunde studeren. Na mijn 
derde poging slaagde ik voor de toelatingsproef en kon ik naadloos overstappen naar de 
tweede bachelor geneeskunde. Ondertussen zit ik nu in de derde bachelor geneeskunde. 

de opleiding aan de UHasselt omdat het me optimaal voorbereidt op 
de verdere studies die me te wachten staan. Ik wil later arts worden, een goede arts. Ik 
heb nog een lange weg te gaan en ik kijk er met veel trots naar uit! 

Ik heb me steeds ingezet tijdens de infomomenten op de UHasselt. Ik sta telkens klaar 
om een woordje uitleg te geven aan toekomstige studenten die overwegen om aan de 
opleiding geneeskunde te beginnen. Ik vind dat een leuke bezigheid en ik zal dit ook 
blijven doen. Op deze manier kan ik mijn ervaringen delen met anderen en ontmoet ik 

, zijn mijn ouders allebei van Pakistaanse origine. Er zijn een 
aantal conflicten geweest in het verleden omdat ze beiden een andere 

ven ze gescheiden en woon ik bij mijn mama. Mijn moeder heeft me altijd 
gesteund. Het is door haar dat ik vandaag ben wie ik ben. Ik heb geen traditionele 
opvoeding gehad zoals andere Pakistaanse meisjes. Het is de goede gewoonte in de 

een meisje geen carrière kan uitbouwen en zelfs uitgehuwelijkt 
wordt. Door het bewonderenswaardige doorzettingsvermogen van mijn moeder heb ik 
een andere opvoeding gekregen. Ik heb de kans gekregen om me te ontplooien. Ondanks 

2 

Het verhaal van Maayeen Bin Saad 

Ik kijk tussen de lessen door even mijn mail na. Prof. dr. Vandersteen wilt me spreken. 
Ik word vanuit de faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen voorgedragen voor de 
Diversiteitsprijs van de UHasselt. Een aantal weken hoor ik er niets meer van. En daarna 

Waarom ik? Dat vraag ik me ook af. Goed, ik ben een buitenbeentje. Maar ben ik dan 
deze neem ik u even mee in mijn wereldje en ik hoop dat mijn verhaal zal 

Ik ben Maayeen Hassan Bin Saad, of beter: ik ben Mano. Zo'n 18 jaar geleden ben ik in 
het Virga Jesse ziekenhuis ter wereld gebracht. Mijn ouders zijn van Pakistaanse origine. 
Ik heb een goede opvoeding gekregen en ik heb altijd in Hasselt gewoond.  

Mijn studietraject is niet zo evident geweest. Als kind ben ik naar een katholieke school 
atholieke) godsdienst gevolgd. Ik had goede resultaten en 

hierdoor mocht ik het derde kleuterklasje overslaan. Omdat dit vlot verliep mocht ik ook 
het zesde leerjaar overslaan. Zo begon ik op tienjarige leeftijd aan het secundair 

aad ben ik overgeschakeld 
iskunde. Dit gaf me een stevige basis voor een hogere opleiding 

aan de universiteit. Ik had keuze genoeg en bovendien had ik een brede waaier aan 
interesses. Zowel de wetenschappelijke richtingen als de wiskundig georiënteerde 

tingen spraken me aan. Het liefst zou ik wiskunde gestudeerd hebben. Ik werd 
geïntrigeerd door de wereld van de algebra. Uiteindelijk had ik toch besloten om 
geneeskunde te doen. Maar dat was geen gemakkelijke keuze, ik moest namelijk eerst 

elatingsproef. Dat lukte me de eerste twee keer niet. Ik besloot dan om 
een jaar biomedische wetenschappen te doen aan de UHasselt. Het unieke onderwijs- en 
examensysteem zorgde ervoor dat de overstap naar het hoger onderwijs vlot verliep. Ik 

t gehad van deze keuze, de biomedische wetenschappen spraken me aan. 
Ik werd gefascineerd door de diepgang van biologische en chemische processen en ik 
bewonderde de hedendaagse wetenschappelijke vooruitgangen. Bovendien kon ik alsnog 

r de toelatingsproef en eventueel geneeskunde studeren. Na mijn 
derde poging slaagde ik voor de toelatingsproef en kon ik naadloos overstappen naar de 
tweede bachelor geneeskunde. Ondertussen zit ik nu in de derde bachelor geneeskunde. 

de opleiding aan de UHasselt omdat het me optimaal voorbereidt op 
de verdere studies die me te wachten staan. Ik wil later arts worden, een goede arts. Ik 

de infomomenten op de UHasselt. Ik sta telkens klaar 
om een woordje uitleg te geven aan toekomstige studenten die overwegen om aan de 
opleiding geneeskunde te beginnen. Ik vind dat een leuke bezigheid en ik zal dit ook 

mijn ervaringen delen met anderen en ontmoet ik 

akistaanse origine. Er zijn een 
 geloofsovertuiging 

ven ze gescheiden en woon ik bij mijn mama. Mijn moeder heeft me altijd 
gesteund. Het is door haar dat ik vandaag ben wie ik ben. Ik heb geen traditionele 
opvoeding gehad zoals andere Pakistaanse meisjes. Het is de goede gewoonte in de 

een meisje geen carrière kan uitbouwen en zelfs uitgehuwelijkt 
wordt. Door het bewonderenswaardige doorzettingsvermogen van mijn moeder heb ik 
een andere opvoeding gekregen. Ik heb de kans gekregen om me te ontplooien. Ondanks 



 

de omstandigheden heeft ze m
mooie toekomst. En dat geluk ervaar ik dagelijks. 

Ik ben op zoek naar mijn eigen identiteit. Ik gebruik mijn verstand en ik volg mijn hart. 
Het is niet gemakkelijk geweest en er zijn nog zoveel conflicte
maar ik heb er volle vertrouwen in dat het uiteindelijk goed zal aflopen. En daar heb je 
een aantal basiselementen voor nodig zoals kalmte, respect, vertrouwen en tijd. Ik heb 
geen gemakkelijk leven maar ik weet dat ik er zal ger
wie ik ben. En ooit… ooit zal ik zijn wie ik wil zijn.

Wat wil ik nu bereiken met 
anders kan. Niets is onmogelijk als je de geschikte dosis moed en vastberadenhei
gevonden hebt. Ik vind het jammer dat ik bestempeld wordt als “allochtoon”. Ik vind dat 
dit een negatieve connotatie geeft aan mijn afkomst. Dat is een deel van mijn verleden, 
iets waar ik niet bewust voor gekozen heb, iets waar ik dagelijks de gevolgen 
en iets waar ik zelf niets aan kan veranderen. Maar ik heb vooruitzichten en ik heb een 
drijfveer. En ik ben niet de enige. Er zijn nog zo
origine die een uniek en bijzonder verhaal hebben maar die de kans ni
neer te schrijven. Ik ben tevreden dat ik de kans gekregen heb om mezelf te bewijzen. 
En ik ga die kans ten volle benutten!      
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