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I N HOUD
Ali, Omar, Kouka en Boubker zijn straatkinderen in

dood al snel de status van martelaar. De drie vrienden

Casablanca. Dagelijks worden deze twaalfjarige jongens

besluiten dat Ali een fatsoenlijke begrafenis verdient,

geconfronteerd met een wereld van armoede en geweld

nee beter, een begrafenis als een prins.

waaruit ze proberen te vluchten door lijm te snuiven.

Voor een fatsoenlijke begrafenis is, zoals voor alles

Ze houden zichzelf in leven met kleine diefstallen en het

wat "fatsoenlijk" is, geld nodig. Ze proberen dit geld bij

verkopen van sigaretten per stuk.

elkaar te krijgen door zakken te rollen en door zelfgemaak-

Als de film begint zijn de jongens voor de tweede keer

te schelpenkettinkjes te verkopen.

weggelopen. De eerste keer was van huis, waarna niemand

Ze krijgen hulp van een onverwachte vriend, Hamid. Hij is de

de moeite nam om hen te zoeken. Deze tweede keer zijn ze

oude kapitein van een klein vissersschip waarop Ali wilde

gevlucht voor Dib, de doofstomme leider van de bende

gaan werken. Samen met hem geven de drie overgebleven

straatkinderen waar ze eerst lid van waren. Dib laat zijn

vrienden Ali letterlijk een droom van een begrafenis.

bendeleden (lees broodwinning) niet zo gemakkelijk gaan

De film geeft een hard beeld van het leven op straat in de

en probeert met dreigementen en geweld de vier vrienden

havenstad Casablanca waar kinderen dagelijks moeten

weer terug te krijgen. Tijdens één van de confrontaties krijgt

vechten om te overleven. Ondanks alles is het zeker geen

de initiatiefnemer van hun vlucht, Ali, een steen tegen zijn

deprimerende film. De overgebleven jongens leren dat

hoofd waaraan hij ter plekke overlijdt.

sommige volwassenen wel te vertrouwen zijn en dat dromen

Ali’s heldenmoed om uit het schijnbaar uitzichtloze leven

soms toch uitkomen.

van de straatbende te willen stappen geeft hem na zijn
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