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Omdat wij vanuit de Community International Goodwill & Understanding invulling willen geven aan 
de vraag hoe we een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van geweld/bijdragen aan vrede 
in de wereld, hebben we Palwasha Banai uitgenodigd voor onze eerstvolgende clubavond. 
Zij heeft een boek geschreven over haar jeugd en verleden in Afghanistan en over haar zoektocht 
naar geluk in de afgelopen 15 jaar in Nederland. Zij kwam via mensensmokkelaars samen met haar 
zusje naar Nederland waar haar ouders en broer toen al woonden.  
Haar boek “Demonen Overwonnen” kwam uit in november 2019. 
 
Het is een enorm aangrijpend verhaal dat wij ons bijna niet kunnen voorstellen, omdat het zo 
extreem gewelddadig is, wat zij als kind heeft meegemaakt. 
Zonder details te besparen wordt door de ogen van een kind verslag uitgebracht van oorlogsvoering, 
stammenstrijden en de invloed van de Taliban op het dagelijks leven: alles komt voorbij. 
 
Palwasha was in Afghanistan niet bij machte om bij zichzelf uit te komen, bij wie ze echt was, want ze 
kon en mocht niks (noch binnen het gezin, door het regime, de oorlog en de Taliban). Ze werd nooit 
echt volwaardig gewaardeerd om wie ze was.  
Ze was blij dat ze haar land kon ontvluchten, maar aangekomen in Nederland werd haar hoop op een 
beter leven in de kiem gesmoord.  
Ze stapelde trauma op trauma, ook in Nederland ging dat lange tijd door. Geen enkele behandelaar 
in Nederland kon zich werkelijk in haar psychische situatie verplaatsen. 
 
Nadat ze geïnspireerd door Vincent van Gogh en met hulp van lieve mensen, een paar jaar geleden 
begon met schrijven, kon ze al schrijvend beginnen met die hele berg af te pellen om zichzelf terug te 
vinden.  

Uiteraard zullen we met haar en ook met elkaar daarover in gesprek gaan. 
 
Voor meer informatie verwijzen wij naar www.demonenoverwonnen.nl. JA, onze clubavond staat 
vermeld in haar lezingen agenda! Ter plekke is haar boek te koop voor € 15,00. 
 

Palwasha Banai geeft een presentatie over haar boek “DEMONEN OVERWONNEN” waarin zij 
beschrijft hoe zij uiteindelijk de strijd durfde aan te gaan met alles wat haar angst en pijn berokkend 
heeft. Hoe het volgen van haar hart: het schrijven, haar geheeld heeft om ons van daaruit weer iets 
te kunnen doorgeven van haar liefde voor het leven. 


