
 

ABDI IN DE SPOTLIGHTSSSSSSSSSSS!  
 

 

Mijn naam is Abdi en ik ben 27 jaar. Ik ben in Syrië geboren, en via 
Libanon, Maleisië en Brazilië ben ik in 2014 in Nederland aangekomen. In 
2020 ben ik afgestudeerd als Software Engineer. Nu werk ik met een heel 
leuk team binnen The DOC: WE ARE DECODE. Wij zijn in dit team als 
broeders, en in The DOC als een familie. Samenwerken, elkaar helpen en 
begrijpen. Nu woon ik in Vaals en ben ik deze zomer getrouwd! 
 

 
 
Abdi! Meteen met de deur in huis: alles kan en alles mag. Wat staat er dan nu ab-so-luut 
bovenaan jouw bucketlist? 
Trouwen stond altijd bovenaan mijn lijst, maar dit is deze zomer eindelijk gelukt! Nu wil ik samen met 
mijn vrouw een huis kopen. 
 

Wie is jouw állergrootste voorbeeld en waarom? 
De profeet Mohammed, omdat hij een beter leven heeft meegebracht voor iedereen. Zonder hem 
hadden wij geen moslim wetenschappers. De wetenschapper Al-Chwarizmi had dan ook niet 
bestaan, terwijl hij de grondlegger is van algoritmes. Zonder algoritmes had ik geen Software 
Engineering als opleiding gedaan en was ik geen Software Engineer geworden. 
 

Welke app zou jij nú willen ontwikkelen om de wereld een klein beetje beter te maken? 
Een app met als doel om ambulances te helpen. Ik zit te denken aan een app die een audio alert 
uitzendt via radio of telefoon naar auto’s die zich bevinden op de route van de ambulance. Vanuit de 
ambulance kunnen de variabelen, zoals de bestemming en de gewenste range, door de 
ambulancebroeders worden ingevoerd. Alle auto’s binnen deze range krijgen dan een audio alert om 
de weg breed en leeg te maken, waardoor de ambulance meer tempo kan maken. De reden om voor 
audio te kiezen, bijvoorbeeld een gesproken bericht, is om de weggebruikers niet af te leiden. Ze 
hoeven niet naar hun telefoon te grijpen en kunnen zich daardoor blijven focussen op de weg. 
 

BOEM. Je bent betoverd en je bent opeens de beste motivational speaker van de wereld. 
Er zitten 100.000 mensen in jouw zaal. Over welk onderwerp gaat jouw lezing? 
Mijn lezing gaat dan over wat échte vrijheid betekent en waarom we vaak denken dat we vrij zijn 
terwijl dat niet altijd het geval is. 
 

Als je één vraag zou mogen stellen aan een alleswetend iemand: welke vraag zou dat zijn? 
Is er een tijdreismachine of is het mogelijk in de toekomst om dit te doen? 
 


