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“Be focus, be determined and work hard”

Ester Beatty

mportant to show our culture and share our traditions to the
host country.”

vine Azangu, I am 24 years from Cameroon and I came to Cyprus to study Nursing
g at the same time. I love singing and I spent my free time composing gospel songs.
working in an NGO focusing on youth empowerment. These activities are very
. At the moment I am trying to create my own record label (record company) called

Gautam Dinesh

tia Tchakoute, I am 24 years old and I am in Cyprus for the last 3 years. Originally I
oon and I came in Cyprus as a refugee. At the moment I study at the University of
the founder of Aphrogee which is small social enterprise of unique designs inspired
Competencies
an artisans and craftsmen. Just to inform you that a portion of the Apogee’s profits
tious person and I believe that every person should have ambitions in its life. In
ugees/asylum seekers.
a vision in my life which is something that really motivates me. I believe that every
ave a vision and a clear direction in its life. Even if the whole world falls apart you
our vision and your dream. Despite the challenges and the barriers your vision will

cover the best version of yourself”

Cyprus

Role models

Cyprus

Cyprus, I started socialising and be a part of the African community in Cyprus I was
The European
forthe
the African
production refugees
of this publication
does not constitute
an
out how people
were Commission's
behaving support
(I mean
– immigrants).
Through
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
I realised held
that
there was
misunderstanding.
The localcontained
citizens
didn’t understand
responsible
for anyause
which may be made of the information
therein.
oerbe
a refugee.
And also come
the refugees
didn’t understanding
whyI they
their in
Beatty
and I originally
from Philippines.
My family and
cameleft
to Cyprus
I knew from
African
people
and culture
it was We
not have
what 3I was
seeing
from
in are
husband
found
a job
an offshore
company.
children
and
all them
of them
ded
toin
trythe
to UK.
change
things
and as
a motivational
speaker
I started
record the
my voice
2 are
I really
started
working
in 2004 when
Cyprus
has joined
European

Robavine Azangu
«Γίνε εσύ η αλλαγή στον κόσμο»

Εισαγωγή
Ονομάζομαι Robavine Azangu, είμαι 24 χρονών και είμαι από το Καμερούν. Ήρθα στην Κύπρο, για
να σπουδάσω νοσηλευτική και να δουλέψω παράλληλα. Μου αρέσει να τραγουδάω⸱ στον
ελεύθερο μου χρόνο συνθέτω εκκλησιαστικά τραγούδια. Δουλεύω σε έναν ΜΚΟ, ο οποίος
ασχολείται με την ενδυνάμωση των νέων. Αυτές οι δραστηριότητες είναι πολύ σημαντικές για
μένα. Τώρα προσπαθώ να δημιουργήσω τη δική μου δισκογραφική εταιρεία, που θα ονομάζεται
“Da Viny Music”.

Οι δεξιότητες και Ικανότητές μου
Είμαι πολύ φιλόδοξος και πιστεύω ότι κάθε άτομο πρέπει να έχει στόχους στη ζωή του. Επίσης, έχω
ένα όραμα, γεγονός που μου δίνει πραγματικά κίνητρο. Πιστεύω ότι κάθε άτομο πρέπει να έχει ένα
όραμα και έναν ξεκάθαρο στόχο στη ζωή του. Ακόμη κι αν όλος ο κόσμος διαλύεται, πρέπει να
ακολουθείς το όραμα, το όνειρό σου. Παρόλες τις δυσκολίες και τα εμπόδια, το όραμα σου θα σε
κρατάει πάντα στο σωστό δρόμο. Άλλο χαρακτηριστικό, πολύ σημαντικό, είναι η υπομονή. Πιστεύω
ότι είμαι πολύ υπομονετικό άτομο.

Άφιξη στην Κύπρο και Κοινωνικές Επαφές
Έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους στην Κύπρο και έχω δουλέψει σε διάφορους οργανισμούς σε
πολλά έργα (π.χ. το έργο Ιστορίες ζωής). Αυτό με βοήθησε πολύ στην κοινωνική μου ένταξη, στο

Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου της, το
οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών της. Η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή

να κοινωνικοποιηθώ και να δημιουργήσω ένα δίκτυο εδώ. Στην αρχή, με βοήθησαν πολλοί
άνθρωποι και οργανισμοί.
Όταν ήρθα στην Κύπρο, έπρεπε να μάθω ελληνικά για πολλούς λόγους. Πρώτα απ’ όλα, το πτυχίο
μου είναι στα ελληνικά, οπότε ήταν αναγκαίο να μιλάω τη γλώσσα. Επιπλέον, έψαχνα για δουλειά
και το ότι μιλούσα ελληνικά με βοήθησε. Επίσης, ήθελα να έρθω σε επαφή με τους ντόπιους και
την Κυπριακή κουλτούρα. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό όταν φτάνεις σε μια νέα χώρα να
μαθαίνεις τη μητρική γλώσσα και να εμπλέκεσαι στις τοπικές κοινότητες. Η καλύτερη μορφή
ένταξης είναι η κοινωνική ενσωμάτωση.

Συμβουλές στους μετανάστες
Στη ζωή, δεν έχει σημασία πού βρίσκεσαι, αλλά ποιος είσαι. Είσαι τα ταλέντα και τα χαρίσματα που
σου έδωσε ο Θεός. Όταν ανακαλύπτεις τον εαυτό σου, μπορείς να φτάσεις εκεί που θέλεις και να
ακολουθήσεις το όραμά σου. Η συμβουλή μου είναι να είσαι συνειδητός και να ανακαλύψεις τον
εαυτό σου. Ανακάλυψε τι θέλεις να πετύχεις και να είσαι αφοσιωμένος και αποφασισμένος να
ακολουθήσεις το όραμα και το όνειρό σου.
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οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών της. Η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή

PARTNERS
COORDINATOR

VEREIN NIEDERSÄCHSISCHER BILDUNGSINITIATIVEN E.V.
(VNB)
GERMANY
www.vnb.de

VIFIN, VIDENSCENTER FOR INTEGRATION
DENMARK

CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF RESEARCH AND
DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL – TECHNOLOGY
(CARDET)
CYPRUS
www.cardet.org

UNIT – VEREIN FÜR KULTUR AN DER KARL-FRANZENSUNIVERSITÄT GRAZ
AUSTRIA
www.uni-t.org

CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO “DANILO DOLCI”
ITALY
www.danilodolci.org

buildingsocialbridges.eu
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot
be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

