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KEDIST, HOE KIJK JE NU TERUG OP DE 
VERKIEZING? 
Het moment dat je gekroond wordt tot Miss 
België is echt overweldigend. Ook al heb 
ik al zoveel meegemaakt in mijn leven, dat 
was toch echt ongelooflijk! Het bracht ook 
heel veel stress bij mij naar boven. De men-
sen waren zo ontroerd door mijn verhaal, 
dat het me ook een beetje van slag maakte.

EN WAT IS DAT VERHAAL DAN JUIST? 
Ik ben geboren in Ethiopië en ik herinner 
me een gelukkig maar arm gezin waarin ik 
opgroeide samen met een jongere broer 
en zus. Toen ik 7 was veranderde mijn leven 
plots. Mijn mama werd heel erg ziek en mijn 
vader had een andere vrouw. Hoe ziek mijn 
mama was, besefte ik in ’t begin nog niet. Ik 
zorgde zo goed als ik kon voor mijn broer 
en zus.  

Na haar dood moesten we bij mijn vader en 
zijn nieuwe vrouw gaan wonen, maar die 
vrouw was net zoals de boze stiefmoeder 

Kedist Deltour werd in maart ver-
kozen tot Miss België 2021. In te-
genstelling tot vele andere Missen 
is dit echt wel een Miss met een 
verhaal….

Op 10-jarige leeftijd werd ze sa-
men met haar zusje en broertje 
geadopteerd uit Ethiopië door 
een West-Vlaamse familie. Ze werd 
kapster en werkte als kapster tot 
de dag van haar verkiezing. 

Door corona kon er jammer ge-
noeg geen publiek in de zaal 
aanwezig zijn. De supporters ke-
ken daarom naar de finale via de 
drive-in cinema op de parking van 
Plopsaland. De sierlijke Kedist won 
de verkiezing met glans en Bello 
magazine kreeg de kans om haar 
op de cover te zetten en bijhorend 
interview te doen.

SPIEGELTJE, SPIEGELTJE AAN DE WAND, WIE 
IS HET MOOISTE MEISJE VAN HET LAND?
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van Assepoester, die ons liever kwijt was dan rijk. Na een tijd 
overtuigde ze mijn vader zelfs om ons naar een weeshuis te 
brengen. 

In het weeshuis was ik heel beschermend over mijn broer en 
zus, ik wist ook dat het de droom van mijn mama was dat wij 
alle 3 samen geadopteerd zouden worden. 

HERINNER JE JE DAAR EIGENLIJK NOG VEEL VAN? 
Ja hoor, ik herinner me dat we van onze stiefmoeder eten 
kregen waar de mieren in ons bord rondliepen. Ik herinner me 
ook dat ik een uur moest wandelen om water te halen voor 
de hele familie. Ik mocht niet naar school, omdat ik moest 
werken, ik was toen 9 jaar.  

EN WAT WEET JE NOG OVER HET WEESHUIS? 
Ik herinner me de dag dat onze vader ons daar dropte. Ik was 
opgelucht en hoopte op een beter leven. Mijn broertje had 
het echter veel moeilijker. Hij klampte zich vast aan het been 
van mijn vader, maar die schopte hem weg en deed teken 
dat we moesten blijven. Dat beeld zal me altijd bijblijven. 

HAD JE OOIT KUNNEN DENKEN DAT JE OOIT MISS VAN 
JOUW LAND ZOU WORDEN? 
Neen, want ik leefde daar toch wel in armoede en ik was 
jaloers op kindjes die naar school gingen met brooddozen. Ik 
wilde ook zo’n brooddoos en ik wilde ook graag naar school, 
maar ik was een straatkind. Ik slenterde vaak rond op straat 
met mijn zusje op mijn rug en mijn broertje aan de hand. Toch 
was ik ook een diva. Toen mijn adoptieouders ons kwamen 
halen, was het eerste wat ik vroeg een zonnebril en hoge 
hakken. 

HOE WAS HET OM GEADOPTEERD TE WORDEN? 
In het weeshuis zag ik wekelijks kinderen vertrekken en ik wou 
dat ook heel graag, maar niet zonder mijn broer en zus. Ik wou 
dat de wens van mijn mama uit zou komen. Ik zag heel vaak 
kinderen vertrekken met hun nieuwe ouders en telkens ging ik 
vragen wanneer het mijn beurt zou zijn.  

Het leek wel een eeuwigheid te duren, maar in werkelijkheid 
duurde het anderhalf jaar voor de nieuwe adoptieouders zich 
aanboden.

En dan komt die dag dat ze daar zijn. Heel raar, die vreemde 
mensen zijn plots je ouders. Alles met gebarentaal, want ik sprak 
uiteraard geen Nederlands…

HOE WAS JE AANKOMST IN BELGIË? 
We werden op de luchthaven in Zaventem verwelkomd door 
het VTM nieuws, omdat er nog nooit een koppel 3 kinderen van 
één familie had geadopteerd. Ik kreeg van mijn nieuwe oma een 
grote lolly en ik dacht : ‘Waauw, dat is hier het paradijs!’ 

Een grappige anekdote is dat ik absoluut in een kort rokje naar 
België wou komen, maar het was zo koud. Verder kregen we 
elk een mooie kamer in het huis van onze nieuwe ouders, maar 
we bleven toch alle 3 samen in 1 bed slapen. We kropen dicht 
bij elkaar. 

HOE HEB JE DAN NEDERLANDS GELEERD? 
Op school, hé. Ik was 10 jaar en ik moest in het eerste leerjaar 
starten. Vanaf het tweede leerjaar kon ik echt de lessen vol-
gen. Maar na het vierde leerjaar ging ik onmiddellijk naar het 
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secundair, ik wou weer bij mijn leeftijdsgeno-
ten zitten en voornamelijk kapster worden. Dat 
was mijn grote droom. 

WAS HET JOUW DROOM OM MISS BELGIË 
TE WORDEN? 
Ja, hoor!  In 2012 zag ik dat Laura Beyne, met 
Congolese roots, Miss België werd en daar be-
gon die droom.

EN VALT HET NU MEE OM MISS BELGIË 
TE ZIJN? 
Ja hoor, het is nog veel leuker dan ik had ver-
wacht. Mijn leven is helemaal anders. Ik zou dit 
altijd willen blijven doen.

Photographer: Joeri Peeters
Kledij: Caroline Biss
Juwelen Victoria
Haar: by Rana Hairextensions
Make-up: by  Miss Trésor
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