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Ze was de snelste vrouw van Somalië en wilde zeker deelnemen aan de Olympische Spelen in Londen. 
Onderweg kwam ze aan haar eind. 

Vrijwel niemand had haar gemist bij de Olympische Spelen in Londen. Alleen de vroegere Somalische atleet Abdi 
Bile, een landgenoot van haar, sprak in kleine kring over de tragische dood van Samia Yusuf Omar, een naam die 
weinigen iets zei. Tot er later in augustus video's opdoken van de vorige Spelen, die van Peking in 2008. 

Een meisje van zeventien staat in de startblokken voor de sprint van 200 meter. Grote namen flitsen over het 
scherm, zoals die van de Jamaicaanse Veronica Campbell-Brown. Samia is de grote onbekende. In haar 
biografie die de Spelen verspreidden, staat praktisch niets, alleen haar gewicht van 54 kilo en haar lengte van 
1,63 m. Over haar eerdere prestaties wordt niets gemeld. 

 

 

 
Het mag een wonder heten dat Somalië, dat sinds haar geboorte in 1991 is verworden tot een gewelddadige 
chaos, nog in staat was twee atleten naar Peking te sturen, onder wie Samia. 
 
Als het startschot klinkt, komt ze traag op gang. Na 23 seconden komen zeven vrouwen met kleine verschillen 
over de eindstreep. Samia is uit het beeld verdwenen. Ze heeft de bocht nog maar nauwelijks genomen of de 
camera zwenkt terug naar haar. Ook het publiek krijgt de enige achterblijver in het oog en juicht haar geamuseerd 
toe. Ze heeft nog acht seconden nodig om de finish te halen: 32,16 seconden. 
 
Samia was trots dat ze heeft kunnen lopen voor haar land, ook al eindigde ze als laatste. Ook de andere Somaliër 
in Peking eindigde als laatste in zijn strijd op de 5000 meter. Maar ze was optimistisch. Ze nam zich voor om hard 
te trainen voor de volgende Olympische Spelen. 
 
"Ik houd van Somalië, ook al is er geen vrede", zei ze later tegen een journalist van de Arabische tv-zender Al-
Jazeera. "Als er vrede zou zijn, dan zou het de mooiste plaats ter wereld zijn om te wonen." 
 
Het grote stadion van de Somalische hoofdstad Mogadishu was in de jaren negentig de basis van VN-troepen en 
later een uitvalsbasis van islamitische extremisten, dus daar kon ze niet terecht. De baan van een tweede stadion 
zat vol gaten en onkruid. Dus Samia trainde vaak op straat, laverend tussen afzettingen van brandende 
autobanden, posten van opstandelingen of militairen die geld eisten. Van voorbijgangers hoorde ze dreigementen 
omdat vrouwen niet horen te sporten, ook al droeg ze een lange broek, lange mouwen en een hoofddoek. Samia 
rende door. 
 
Ze had geen echte trainer, geen arts die zich om haar bekommerde en het eten was karig, soms alleen water en 
een plat brood. 
 
Thuis hadden ze het arm. Ze was de oudste van zes kinderen. Ze had haar vader al jong verloren en was van 



school gegaan om haar moeder te helpen. Die verdiende de kost door groenten en fruit te verkopen. 
 
Na Peking zette ze door. Ze wilde nog eens de Somalische vlag binnendragen in een olympisch stadion. Maar ze 
wilde niet meer op de 200 meter lopen, dat was een fout geweest van het Somalische olympisch comité. Ze was 
sterker op de middellange afstand, vond ze. Daar kon ze doorbijten. 
 
Een jaar na Peking woonde het gezin in een vluchtelingenkamp, twintig kilometer van Mogadishu. Daar hield ze 
geheim dat ze aan sport deed. Want je wist maar nooit wie dat te weten kwam. En dat kon gevaarlijk zijn. 
 
Vorig jaar vertrok ze naar buurland Ethiopïe. Hoe ze de lange tocht door barre streken heeft volbracht, is 
onbekend, maar uiteindelijk belandde ze in de hoofdstad Addis Abeba, op zoek naar een coach. Daar lukte het 
niet en ze trok verder, via Zuid-Soedan en Soedan naar Libië. Daar verdwaalde ze in de woestijn en ze belandde 
even in de gevangenis. 
 
Haar doel was Europa. Daar moest een trainer te vinden zijn. Ze had contact met haar moeder die haar smeekte 
om niet verder te gaan. Maar Samia had haar zinnen op de Spelen in Londen gezet en bleef vastbesloten. 
 
In april dit jaar wist ze een plaats te krijgen op een bootje dat naar het Italiaanse eiland Lampedusa zou varen. 
Maar de boot had te weinig brandstof bij zich en raakte op drift. De Italiaanse marine schoot te hulp. Ze moesten 
uit het bootje springen en proberen de touwen te grijpen die de Italianen over de reling hadden gegooid. De 
meeste mensen slaagden erin. Samia greep mis. Ze was een van de zeven mensen die verdronken. 
 
Wie zij was, bleef onopgemerkt. Ook haar vrienden bleven lang in het ongewisse. Ze was wel vaker maandenlang 
zoek geweest. Pas laat in augustus drong het geleidelijk door dat de snelste vrouw van Somalië nooit meer zou 
finishen. 
 
Samia Yusuf Omar werd waarschijnlijk geboren op 25 maart 1991 in Mogadishu, Somalië. Ze verdronk begin april 
in de Middellandse Zee bij Italië. 
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