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‘Als we lezen kunnen 
wij naar vele plaatsen 

reizen, veel mensen 
ontmoeten en de wereld 

beter begrijpen.’ 

Nelson Mandela



VAN DE REDACTIE

VOORWOORD
Voor je ligt het eerste nummer van Arise! Een uniek tijd-
schrift voor en door nieuwe Nederlanders. Het vertelt de  
verhalen van een aantal mensen die naar Nederland kwamen 
en hier hun weg hebben gevonden – of nog steeds op zoek 
zijn. Het thema van dit nummer is werk. En dat vind je terug 
in alle artikelen van dit magazine. 

Lees het verhaal over Evelyne uit Togo, die helemaal in  
haar eentje twee kinderen opvoedt, twee banen heeft en  
ondertussen droomt van haar eigen schoonmaakbedrijf. 
Ferdinand en Christin vertellen over de worsteling om in  
Nederland werk te vinden met de diploma’s die je elders  
al hebt behaald. Soms moet je dan iets heel anders gaan 
doen. Je gaat werken in de ICT, of begint een kookstudio.

Drie nieuwe Nederlanders gaan in discussie met wet houder 
Adank van Breda. “De kwaliteiten van nieuwe Nederlanders 
zijn overal welkom”, zegt hij. Maar waarom is het dan zo 
verschrikkelijk moeilijk om te integreren in de Nederlandse 
maatschappij? 
Om daar antwoord op te krijgen praten we ook met de  
Haagse professor Dagevos. Hij geeft zijn visie op integratie 
en de kansen op werk voor nieuwe Nederlanders. 

Maar niet alle artikelen zijn even zwaar. We wisselen  
recepten uit met Macarena uit Mexico, gaan fietsen met  
Mawahib uit Soedan. We bekijken foto’s uit Togo en lopen 
een dag mee met Aster en Kisanet uit Eritrea.
Als redactie hopen wij een magazine gemaakt te hebben 
voor nieuwe Nederlanders, waar ook de ‘oude Neder landers’ 
nog wat van kunnen opsteken.

Ik wens je heel veel leesplezier met deze eerste Arise!
Maarten Bokslag, hoofdredacteur

Colofon
Arise! verhalen van nieuwe Nederlanders is  
een uitgave van stichting Talitha Arise. Dit  
magazine is gemaakt met, voor en door nieuwe 
Nederlanders. Het is geschreven op taalniveau 
B1. Maar ook mensen die lezen op A2-niveau 
kunnen dit met enige uitdaging aan. 
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COLUMNINHOUD

Ik ben een trots en blij mens. 

Zeven jaar geleden was dat heel anders. 
Ik zorgde alleen voor mijn twee jonge kinde-
ren. Ik miste mijn geboorteland Suriname. 
En ik werd ook nog eens ontslagen.
 
In 10 maanden schreef ik 200 sollicitatie-
brieven. Als hoogopgeleide vrouw moest ik 
in de groenvoorziening werken. Dat wilde ik 
echt niet! Wat me vooral pijn deed? Dat mijn 
talenten en mijn kennis niet werden gezien. 
Of nog erger: niemand wilde er gebruik van 
maken.
 
Ik herken mij in nieuwe Nederlanders.  
Veel van hen hebben het moeilijk hun plek 
in Nederland te veroveren. Net als ik. 

Zij stonden vaak aan de zijlijn, net als ik. 
Ook al heb ik als Surinaamse geen taal-
probleem.

Mijn ervaringen en die van hen, hebben me 
kracht gegeven. Kracht om mijn eigen werk 
te creëren, samen met anderen. Anderen 
die zich willen inspannen voor een betere 
samenleving. Net als ik. 

Sta op en ga verder 

Werken is meedoen. Nieuwe Nederlanders 
hebben veel te bieden. En ze willen dolgraag 
hun bijdrage leveren. Klantregisseurs op het 
gebied van arbeid kunnen het verschil maken. 
Door goed te kijken, goed te luisteren en 
maatwerk te leveren. Het moet een samen-
spel zijn. Dat wil ik in dit magazine laten zien.
 
De nieuwe Nederlanders in dit blad zijn alle-
maal rolmodellen. Mensen die een voorbeeld 
zijn voor anderen. Vrouwen en mannen die, 
met vallen en opstaan, zijn doorgegaan. Net 
als ik! Zij bieden geloof en vertrouwen in een 
betere toekomst.  
 
Vastberaden en door hard te werken heb ik 
de koers van mijn leven kunnen veranderen. 
Vandaag schrijf ik mijn eerste column voor 
dit magazine. Dat voelt goed. 

En ik weet zeker: voor nieuwe Nederlanders 
komen er betere tijden. Maar dan moeten 
we daar met zijn allen aan werken: 
nieuwe Nederlanders én Nederlanders!
  
Diana J. Banks
Uitgever Arise!

Net als ik...INHOUD

08 16

28

30

40 46

05
06
08
14
16

20
22
24
28
30

COLUMN | Net als ik...
OVER ARISE | Waarom dit magazine?
COVERSTORY | Rolmodel Evelyne
DOOR DE OGEN VAN | Het Breda van Mawahib
DESKUNDIGE AAN HET WOORD |  
Professor Jaco Dagevos
TWEE LANDEN TWEE MANIEREN | Kookrubriek
PARTNER AAN HET WOORD | Cubiss Brabant
DROMEN EN INSPIRATIE | Rolmodel van Evelyne
KUNST IN BEELD | Kunstenaar Abd
ARISE REIST | Het vertelhokje

ACHT VRAGEN AAN... | Wethouder Boaz Adank
 PARTNER AAN HET WOORD | GGD West-Brabant
HELPENDE HAND | Hoe start je je eigen bedrijf?
WERELD IN BEELD | Leven en dromen in Brabant
HETZELFDE MAAR TOCH ANDERS |  
Als je het écht wilt, kun je het ook
PARTNER AAN HET WOORD |  
Stichting Lezen & Schrijven
DURVEN DROMEN | In het Stedelijk Museum
THE READING ROOM | Over taal en lezen
LAND VAN HERKOMST | Togo

32
37
38
40
42

44

46
53
54

6 ARISE 7ARISE



Dit magazine is onderdeel van het 
project Arise! Verhalen van nieuwe 
Nederlanders. Er hoort ook een 
film bij, een fototentoonstelling en 
een training. Het project is bedacht 
door Diana J. Banks uit Oosterhout, 
om nieuwe Nederlanders te 
inspireren. 

Dit magazine gaat over rolmodellen, 
over mensen die een voorbeeld zijn 
voor anderen.  

Aan het woord komen rolmodellen  
uit verschillende landen, die niet in  
Nederland zijn geboren. Het gaat om 
nieuwe Nederlanders, om nieuw-
komers. Mensen die naar Nederland 
zijn gevlucht of om andere redenen 
hierheen zijn gekomen. Door hun  
verhaal te vertellen, kunnen ze andere 
nieuwkomers helpen.  

Stappen zetten
In 2016 en 2017 gaf Talitha Arise 
trainingen aan nieuwkomers, als  
onderdeel van het project ‘Integratie 
door wijkparticipatie’. Het viel Diana 
op dat nieuwkomers zich herkennen 
in het verhaal van andere nieuwe 

Nederlanders. “En het verhaal van 
de rolmodellen geeft hen moed om 
zelf ook stappen te zetten”, zegt ze.  

Zo kwam Diana op het idee voor  
een magazine, een film en een foto-
tentoonstelling over rolmodellen.  
Het magazine en de film gaat zij ook 
in trainingen gebruiken. Dit magazine  
is geschreven in eenvoudig Neder-
lands. Je kan het lezen en tegelijkertijd 
je Nederlands verbeteren. De foto-
tentoonstelling is bedoeld om aandacht 
te vragen voor het project Arise! Ook 
het vertelhokje is daarvoor bedoeld. 

Professioneel begeleid
Arise! is een project voor en door  
nieuwe Nederlanders. De rolmodellen 
hebben een training gevolgd en zijn 
professioneel begeleid. Behalve aan 
dit magazine, hebben ze meegewerkt 
aan de film, de fototentoonstelling 
en het vertelhokje. 

OVER ARISEOVER ARISE

Waarom dit
magazine?

Tekst: Caroline Moerland, Fotografie: Harry van Aperloo

Meer informatie over de foto-
tentoonstelling en het vertelhokje 
vind je verderop in dit blad.
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COVERSTORY

‘Ik wil een 
voorbeeld zijn voor 

mijn kinderen’

Evelyne Segniagbeto uit Breda voedt haar zoons alleen op. Ze zijn negen en tien jaar. 
Daarnaast werkt ze als receptioniste en schoonmaakster. Ze is blij dat ze geen uit-
kering meer heeft. Maar het duurde zeven jaar om dit te bereiken. Ze verbeterde haar 
Nederlands en was vrijwilliger. Ze volgde opleidingen en liep stage. Het belangrijkste 
was dat ze de moed niet opgaf. “Elk dag brengt nieuwe kansen.”

Hoe was je leven toen je tien jaar was?
Ik woonde met mijn moeder en broers  
in Lomé. Dat is de hoofdstad van mijn  
geboorteland Togo. Mijn zus was al   
getrouwd, maar was vaak bij ons. Mijn  
vader woonde ergens anders. Ook hem
zag ik regelmatig. 

Wat herinner je je uit die tijd?
Ik herinner me dat we gevlucht zijn. Het 
leger had geprobeerd de macht te grijpen. 
Na deze mislukte staatsgreep gingen veel 

mensen weg uit Lomé. Ons gezin woonde 
tijdelijk bij een tante. Mijn zus was bij  
familie van haar man, ver van de hoofdstad. 
Ze was zeven maanden zwanger. Maar de 
baby werd te vroeg geboren. Drie dagen  
later is mijn enige zus overleden. Ik weet 
nog goed dat mijn tante mij dat vertelde.

Wat wilde je als kind worden? 
Een oom van mij had altijd nieuwe bank-
biljetten bij zich. Ik vroeg hem waar hij 
werkte. Hij zei: bij een bank. Dat wilde ik 

COVERSTORY

EVELYNE SEGNIAGBETO:

Tekst: Caroline Moerland, Fotografie: Harry van Aperloo
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ook. Na de middelbare school heb ik een 
opleiding accountancy gevolgd. Ik leerde 
bijvoorbeeld over financiële administratie 
en computers. Daarna ben ik verder gaan 
studeren aan de universiteit van Lomé. 

Je trouwde met een Togolese man die 
in Nederland woonde. Waarom?
In Togo delen vrouwen hun man vaak met 
andere vrouwen. Dat wilde ik niet. Ik wilde 
een gezin met een mama én een papa. Ik 
dacht: deze man woont in Europa. Dus hij 
denkt als een Europeaan. 

Wat viel je op na je aankomst in 
Nederland?
De vele fietsen voor het station in mijn 
woonplaats Breda! 

Hoe dacht je dat je leven hier zou zijn? 
In Nederland wilde ik mijn studie afmaken. 
Daarna zou ik werk vinden dat paste bij mijn 

opleiding. Ik dacht dat het hier anders was 
dan in Togo. Daar moet je mensen kennen 
om een baan te vinden. Maar in Nederland 
is dat ook zo. Je hebt een netwerk nodig. 

Heb je wel eens spijt gehad van je 
vertrek uit Togo?
We hadden geen goed huwelijk. Toen ik 
zwanger was van mijn jongste, zijn we uit 
elkaar gegaan. Dat vond ik heel erg. Een 
betaalde baan vinden was ook lastig. Dus 
ik heb wel eens spijt gehad. Maar dat was 
alleen op moeilijke momenten. 

Hoe was het om zonder man verder 
te moeten?
In 2009 ben ik een nieuw leven begonnen. 
Via het uitzendbureau heb ik schoonmaak-
werk gevonden. Later heb ik stage gelopen 

bij Werk aan de Wijk. Ik deed daar admini-
stratief werk. Mijn zoons gingen naar de 
kinderopvang. Ook kreeg ik op 27 juli 2009 
een verblijfsvergunning. 

Wat heb je gedaan om betaald werk 
te vinden?
Ik heb Nederlandse boekhouddiploma’s 
gehaald. Ook heb ik cursussen NT2  
gevolgd bij het Kellenbeek college. Ik  
leerde beter Nederlands praten door vrij-
willigerswerk te doen. En ik ben naar een 
logopedist gegaan. Die heeft mij geholpen 
Nederlandse woorden beter uit te spreken. 

‘  Ik leerde  
beter Nederlands  
praten door  
vrijwilligers- 
werk te doen’

‘  Ik ben een doorzetter,  
net als mijn vader’

1312 ARISE ARISE
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Je wilde geen uitkering meer.  
Waarom niet? 
Ik was moe van de uit kering. Ik wil niet  
dat anderen zeggen wat ik moet doen. 
Ik wilde bijvoorbeeld niet in een fabriek 
werken. Daar word ik niet blij van. 

Je werkt nu als receptioniste bij  
De Bijster?
Ja! Begin 2016 ben ik binnengestapt bij 
kantoorgebouw De Bijster. Daar heb ik  
gevraagd of ze werk hadden. Ze hadden 
een baan voor mij als schoonmaakster. 
Toen ik daar een tijdje werkte, hoorde ik 
iets. Ze zochten een receptioniste. 
Toen heb ik gezegd: geef mij die kans! 
Laat me het alstublieft proberen. En het 
mocht. De eerste dag achter de receptie 
was ik zó gelukkig … 

Overdag receptioniste, ’s avonds 
schoonmaakster. Heb je genoeg tijd 
voor je kinderen?
Juist voor hen wil ik werken. Ik wil mijn 
kinderen een goede toekomst geven. Dat 
heeft mijn moeder ook voor mij gedaan. 
En ik wil een goed voorbeeld voor ze zijn. 

Je geeft je kinderen een Nederlandse 
opvoeding?
Ik vroeg mijn collega’s bij Werk aan de 
Wijk: hoe voeden jullie je kinderen op?  
Ze leerden me over de bibliotheek, 
zwemles, Sinterklaas en het Jeugd-

journaal. Maar ze vinden ook dat ik soms 
te streng ben. 

Wat vind je belangrijk in de opvoeding  
van je kinderen?
Met hard werken kun je veel bereiken. Ik 
wil dat mijn kinderen dat weten. Ik vertel 
hen ook dat het leven een cadeau is. Elke 
dag brengt nieuwe kansen. Dus maak er 
iets moois van. Hoe zeggen ze dat in  
Nederland? Pluk de dag! 

Jij geeft de moed niet op.  
Waar haal je kracht uit? 
Soms zegt iemand tegen mij: jij kan dat 
niet. Dan voel ik me juist sterker worden.  
Ik ben een doorzetter, net als mijn vader. 
Ook hij werkte hard om zijn dromen werke-
lijkheid te laten worden. Heel gelovig was 
hij ook. Hij zei me: geloof in jezelf en in 
God. Dan komt het goed. 

Hoe zie jij jezelf over vijf jaar?
Mijn droom is het hebben van een eigen 
schoon maakbedrijf. Geen gewoon schoon-
maakbedrijf. Maar een bedrijf waar werk-
loze vrouwen ervaring kunnen opdoen.  
En als ze kinderen hebben, dan houd ik 
daar rekening mee. Weet je wat ik ook wil 
over vijf jaar? Op de fiets naar mijn werk! ■

Lees verder over de droom van  
Evelyne op pagina 24.

‘Mijn 
droom is het 

hebben 
van een eigen 
schoon maak-

bedrijf ’

  ‘  In Nederland wilde ik  
mijn studie afmaken’

‘ Ik was moe van  
de uitkering’
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Het Breda van
Mawahib
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3
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IN DE BIBLIOTHEEK KREEG 
IK TAALCURSUSSEN. 
EN HIER HEB IK OOK MIJN 
DIPLOMA GEHAALD!

1

FIETSEN IS GEWELDIG! 
IK HEB HET IN NEDER-
LAND GELEERD. 

DE KINDEREN ZITTEN 
OP BASISSCHOOL DE 
FONTEIN.

5
BIJ DE SUPERMARKT
HAAL IK MIJN 
DAGELIJKSE 
BOODSCHAPPEN.

7

DE MAROKKAANSE 
WINKEL HEEFT
ALTIJD VERS FRUIT.

HET GEMEENTEHUIS. 
DAAR MOET JE ALLE 
BELANGRIJKE ZAKEN 
REGELEN. 

3
BIJ HET AMPHIA ZIEKEN-
HUIS GA IK WERKEN
ALS LEERLING-
VERPLEEGKUNDIGE.

2

Iedereen ziet zijn woonplaats op een andere 
manier. We stapten op de fiets met Mawahib 
Suliman Tagod. En we reden langs de plek-
ken in Breda die belangrijk voor haar zijn. 

HIER DRINK IK 
SOMS KOFFIE 
MET VRIENDEN.

4

8

IN HET BRABANTPARK 
GA IK MET DE 
KINDEREN VOETBALLEN 
OF EENDJES VOEREN.

Tekst en fotografie: Maarten Bokslag
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DESKUNDIGE AAN HET WOORD

‘Leer de taal en 
ga zoveel mogelijk 

studeren’ 

PROFESSOR JACO DAGEVOS: 

Jaco Dagevos werkt in een mooi oud  
kantoor in het centrum van Den Haag. 
Hij werkt voor het Sociaal en Cultureel 
Planbureau. Daar doet hij onderzoek 
naar de integratie van statushouders. 
Dat zijn asielzoekers die een verblijfs-
status hebben gekregen. 

De integratie van statushouders kan 
beter, vindt Dagevos, die ook professor 
is bij de Erasmus Universiteit Rotter-
dam. Dat blijkt uit zijn onderzoeken.

“Wij doen bijvoorbeeld een onderzoek 
naar duizenden vluchtelingen die de 
af gelopen jaren een verblijfsvergun-
ning kregen”, vertelt hij. “Het is heel 
moeilijk voor statushouders om in  
Nederland werk te vinden. 

De eerste jaren in Nederland vindt bij-
na niemand betaald werk. Als mensen 
langer in het land zijn vinden ze vaak 
wel een baan. Maar zelfs als mensen 
vijftien jaar in Nederland wonen, heeft 

nog maar de helft betaald werk. De 
andere helft van de mensen is het dus 
niet gelukt.”

Inburgeren
Dagevos onderzoekt ook waarom 
mensen geen werk vinden. Hij legt het 
uit: “Mensen die pas één of twee jaar 
in Nederland zijn, hebben het nog heel 
druk met inburgeren en het leren van 
de taal. Vaak zijn ze ook druk met  
gezinshereniging. Dan ben je met  
andere dingen bezig dan het zoeken 
naar werk. Ook hebben vluchtelingen 
vaak psychologische problemen. Ze 
worden heel moe, verdrietig of zelfs 
depressief. Dan moeten ze eerst naar 
een psycholoog.”

Diploma’s
Het is voor statushouders vaak lastig 
om te begrijpen hoe de Nederlandse 
cultuur werkt. Dat is soms heel teleur-
stellend, vertelt Dagevos. “Mensen die 
pas kort in Nederland zijn, willen er 

Voor vluchtelingen in Neder-
land is het vaak moeilijk 
werk te vinden. Professor 
Jaco Dagevos onderzoekt 
hoe dat komt. Hij zoekt  
ook naar oplossingen. Hoe 
vinden nieuwe Nederlanders 
makke lijker hun weg in de 
Nederlandse maatschappij? 
Of, zoals hij het zegt: hoe 
kan de integratie beter?  

Tekst: Maarten Bokslag, Fotografie: Harry van Aperloo

DESKUNDIGE AAN HET WOORD
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graag wat van maken. Ze zijn blij dat 
Nederland een veilig land is. Ze denken 
dat ze snel werk vinden. Maar het is 
moeilijk om in Nederland een bestaan 
op te bouwen. De taal is moeilijk en 
het diploma dat je vroeger hebt be-
haald, telt in Nederland niet meer mee. 
In Nederland heb je bijna overal  
diploma’s voor nodig.  

Ik ken een vluchteling uit Eritrea die 
fietsenmaker was. Hij wilde ook in  
Nederland graag fietsenmaker worden. 
De fietsen zijn in Nederland niet  
anders dan in Eritrea. Maar ook een 
fietsenmaker heeft een diploma nodig. 
Gelukkig kon iemand van de gemeente 
toen een opleidingsplaats regelen bij 
een fietsenmaker. Zo heeft die man 
zijn diploma gehaald. Dat lukt alleen 
als je mensen helpt.”

De taal leren
Dagevos vindt dat de gemeente status-
houders meer moet steunen. Nu on-
derzoekt hij hoe de gemeente dat kan 
doen. “Je moet mensen zo snel moge-
lijk de Nederlandse taal leren. Het is 
goed als mensen kennismaken met de 
Nederlandse cultuur en dat gaat het 
beste door te werken. Dat kan betaald 
werk zijn, maar ook vrijwilligerswerk is 

goed. Als een vluchteling heel lang in 
het AZC blijft en niets mag doen, gaat 
hij zich vervelen. Daar worden mensen 
heel ongelukkig van.” 

Psychische klachten worden door 
lang wachten meestal alleen maar  
erger. Dagevos vindt daarom dat 
nieuwkomers het beste alles tegelijk 
kunnen aanpakken. “Dus meteen de 
taal leren. De cultuur leren kennen. 
Werken aan psychische problemen. 
En een opleiding volgen. Er is geen 
tijd te verliezen.”

Volg een opleiding
Maar wat kan een nieuwe Nederlander 
zélf doen om aan zijn toekomst in  
Nederland te werken? “Dat verschilt 
heel erg per mens”, legt Dagevos uit. 
“Veel statushouders willen zo snel 
mogelijk aan het werk. Ze willen hun 
gezin onderhouden. Maar eigenlijk is 
het veel beter om eerst een opleiding 
te volgen. Of een opleiding gecombi-
neerd met werk, dat kan soms ook. 
Dan haal je een diploma en dat is in 
Nederland erg belangrijk. En onder-
tussen leer je de taal en de cultuur.”

Jaco Dagevos weet dat nieuwe  
Nederlanders echte doorzetters moeten 
zijn. “Je moet ook met tegenslag om 
kunnen gaan. Je vindt niet vanzelf 
betaald werk. En misschien ontdek  
je dat het beroep dat je vroeger had, 
nu niet meer kan. Dat doet pijn. Maar 
je moet dat accepteren om verder te 
kunnen en een ander soort werk te 
vinden.”

Een belangrijk probleem voor 
mensen die als immigrant naar 
Nederland komen, is het verschil 
in cultuur. 

In veel landen is het belangrijk 
om niet te opvallend te zijn.  
Als je niet opvalt, kan dat in  
Nederland problemen opleveren. 
Bijvoorbeeld als je gaat sollicite-
ren op een baan. Dan wordt er 
van je verwacht dat je je goed 
presenteert, dat je zelf vertelt 
wat je aan werk hebt gedaan en 
wat je allemaal kunt. 

Jaco Dagevos: “Een Nederlander 
vertelt tijdens een sollicitatie
gesprek precies hoe goed hij is 
en wat hem zo geschikt maakt 
voor een baan. Terwijl iemand uit 
een andere cultuur met respect 
naar zijn toekomstige werkgever 
kijkt en wacht totdat er een 
vraag wordt gesteld. 

Dat zien we ook terug in de 
cv’s van mensen. Nederlanders 
schrijven alles op, terwijl nieuwe 
Nederlanders sommige zaken 
niet zo belangrijk vinden. Dan 
zetten ze dat niet op een cv en 
lijkt het alsof ze nauwelijks iets 
hebben gedaan. Dan gaat de 
baan naar de Nederlander.” 

VERSCHIL 
IN CULTUUR

‘Mensen die pas 
kort in Nederland zijn, 

willen er graag wat 
van maken’

Netwerken
Daarmee komen we op het belang van 
netwerken, zoals Talitha Arise. “Zonder 
netwerk ga je het niet redden”, vertelt 
Dagevos. “Het is niet makkelijk om je 
weg te vinden in de Nederlandse 
maatschappij. Statushouders willen 
soms het liefste tussen mensen uit 
hun eigen land blijven zitten. Maar die 
kunnen je meestal niet helpen. Een 
netwerk als Talitha Arise helpt mensen 
in de juiste richting. Talitha Arise heeft 
de contacten, waardoor je bijvoorbeeld 
de juiste persoon bij de gemeente leert 
kennen. Of ze brengen je in contact 
met ondernemers die je willen helpen. 
Dat zijn initiatieven waar ik heel blij 
van word.” ■
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Rode kool, krielaard appeltjes 
en gehaktbal
Typisch Hollands, 
zoals Liliane het maakt

BENODIGDHEDEN, VOOR 4 PERSONEN
kleine rode kool
sjalotje
klein potje appelmoes
scheutje citroensap
kaneel
zakje voorgekookte kriel-
aardappeltjes
500 gram runder- of 
gemengd gehakt
ei 
zakje gehaktmix met paneermeel
boter 

BEREIDINGSWIJZE
•   Meng het gehakt met de gehakt-

mix en het ei. Maak er ballen van.
•  Smelt wat boter in een braadpan. 

Bak hierin de ballen goudbruin. 
•  Voeg wat water toe. Doe een  

deksel op de pan en laat de ballen 
in 15 tot 20 minuten gaar worden.

•  Maak de kool schoon en snijd in 
reepjes.

• Snijd het sjalotje fijn.
•  Doe kool en sjalotje in een pan  

met wat water. 
•  Kook de rode kool in 15 minuten 

gaar. Breng op smaak met appel-
moes, een scheutje citroensap  
en wat kaneel. 

•  Bak de krielaardappeltjes goud-
bruin in boter. Laat ze in 10 tot 15 
minuten gaar worden. 

•  Garneer deze maaltijd met  
lente-uitjes.

Papas con chorizo
Een Mexicaans gerecht  
van Macarena 

BENODIGDHEDEN, VOOR 4 PERSONEN
1 kilo aardappelen
2 middelgrote uien
300 gram chorizo
1 groene, 1 gele, 1 rode paprika 
1/2 kopje maïsolie
2 eetlepels paprikapoeder, zout

BEREIDINGSWIJZE
•   Schil de aardappelen en snijd  

ze in blokjes.
•  Kook ze 10 minuten in water  

met zout en laat uitlekken.
•  Hak de uien fijn en snijd de  

paprika’s in blokjes.
•  Bak ui en paprika zachtjes in  

olie in de koekenpan.
•  Snijd de chorizo in stukjes en  

bak 5 minuten mee. 
•  Voeg paprikapoeder toe en roer 

goed. 
•  Voeg de aardappelen toe en  

meng goed. 
•  Breng op smaak met zout.  

Warm alles nog even goed door. 

Lekker met kleine tortilla’s  
(gordita’s), avocado en pepertjes.

twee landen
twee manieren
creatief met 
aardappel

Fotografie: Ingrid Bertens
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dat je een harde werker bent, als je een 
rolmodel bent. Het kost heel veel tijd en 
energie. Het gaat ten koste van andere 
dingen in je leven. Maar je moet net dat 
stapje extra zetten.” 

Beter Nederlands leren 
Wil jij (beter) Nederlands leren? Ga naar 
het Taalhuis of naar je bibliotheek. De  
bibliotheek heeft veel boeken en kranten, 
ook in andere talen. Ze organiseren leuke 
en interessante activiteiten, ook voor jou. 
En ze geven advies en tips. 

Ga ook eens naar de website Oefenen.nl. 
Hier leer je taal, rekenen en digitale  
vaardigheden op een leuke manier.  
Maar ook omgaan met geld, opvoeding  
en gezondheid. Of zoek op internet 
De Liedjeskast op. 
Zing mee met Guus Meeuwis, Frans  
Duijts en Lange Frans en leer ondertussen 
Nederlands!

Op de werkvloer 
Niet iedereen kan goed lezen en schrijven. 
Veel mensen hebben moeite met formu
lieren invullen. Of ze kunnen op het werk 
de veiligheidsregels niet goed lezen. Dat 
is heel gevaarlijk.  
Ben je werkgever en wil je meer weten 
over taal op de werkvloer? Cubiss helpt 
bedrijven. Kijk naar ons filmpje op de 
website cubiss.nl/werkgevers. Veel van 
de activiteiten die wij bieden, zijn koste
loos voor Brabantse organisaties. 

Wie is Cubiss?
Wij ondersteunen organisaties die zich  
bezighouden met lezen, leren en infor
meren. We doen dit in opdracht van  
provincie Brabant. We werken samen 
met andere organisaties zoals Taalhuizen 
en bibliotheken. 

Op weg 
naar werk

Nieuwkomers hebben vaak moeite om 
een baan te vinden. En ze willen de taal 
goed leren. Daarom is bibliotheek Theek 5 
samen met Cubiss een project gestart:  
Op weg naar werk in Oosterhout. We  
kijken of nieuwkomers via vrijwilligers-
werk makkelijker aan een baan kunnen 
komen. Nieuwkomers willen graag vrij-
willigerswerk doen. Maar ze weten niet 
altijd hoe ze dat moeten aanpakken.  
Organisaties willen graag nieuwkomers 
als vrijwilliger opnemen. Theek 5 en  
Cubiss hebben nieuwkomers en organi   - 
s a ties aan elkaar gekoppeld. De bibliotheek 
en het Taalhuis zorgen voor begeleiding 
van de vrijwilligers. 

Juan Khalaf heeft dit project begeleid.  
Hij werd geboren in Alkamishli (Syrië) en 
kwam vijftien jaar geleden als vluchteling 
naar Europa. Hij werkt nu als bibliothecaris 
bij Theek 5. Juan zegt: “Als je weet wat  
je wilt, bereik je sneller dat wat je kunt  
behalen. Dat zie je ook in dit project. Drie 
mensen hebben een baan gekregen door 
dit project. En daar zijn we heel trots op.” 

Heb jij een rolmodel? 
“Mijn rolmodel kan iedereen zijn. En dat 
kan zelfs per dag verschillen. Uiteindelijk 
kun je van iedereen leren.”

Juan is vorig jaar verkozen tot beste  
bibliothecaris van Nederland. Hij is nu 
zelfs landelijk ambassadeur van én voor 
kwetsbare burgers en nieuwkomers.

Jij bent zelf ook een rolmodel! 
Wat vind je daarvan? 
“Ik doe dingen met liefde en ik werk hard. 
Ik wil dat de dingen ook goed zijn. Ik denk 

Foto Juan Khalaf: KB | Nationale Bibliotheek
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DROMEN EN INSPIRATIE

MARIANNE OVER EVELYNE:
“Ik herinner me mijn eerste ontmoeting met  
Evelyne nog goed. Ze liep binnen bij Werk 
aan de Wijk. Evelyne had een vriendin en 
had haar kinderen bij zich. De jongste zat in 
een wandelwagen. Evelyne sprak nog weinig 
Nederlands. Toch wilde ze stage lopen bij 
Werk aan de Wijk. Ze wilde bij ons op de  
administratie werken én leren. En ze hoefde 
daar niet voor te worden betaald. 

‘Net als Marianne 
wil ik andere 

vrouwen helpen’

EVELYNE SEGNIAGBETO:

✷

Wie is een voorbeeld voor Evelyne uit Breda? 
Wie is haar rolmodel? Evelyne kiest Marianne Bijlsma. 
Zij is van Werk aan de Wijk in Breda. Marianne helpt 

mensen zonder baan aan werk ervaring. Dat is precies 
wat Evelyne wil doen met haar schoonmaakbedrijf! 

Zij wil andere vrouwen aan werkervaring helpen.  

Tekst: Caroline Moerland, Fotografie: Harry van Aperloo
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STAGE LOPEN
Ik vond dat stage lopen eigen-
lijk geen goed idee. Evelyne 
moest nog zoveel leren. Had-
den mijn collega’s en ik tijd 
om haar te begeleiden? Maar 
Evelyne wilde zó graag. We  
besloten haar een kans te  
geven. We zagen wel dat ze 
een doorzetter is. We merkten 
ook meteen dat ze erg slim is.  
Maar het belangrijkste was 
dat ze zo graag wilde.

De kinderen gingen naar de 
kinderopvang en Evelyne kwam 
stage lopen. In het begin durf-
de Evelyne de telefoon niet op 
te nemen. Ze was bang dat 
mensen haar niet konden ver-
staan. 

Een e-mail schrijven durfde ze 
ook niet. Ze vond dat er geen 
taalfouten in mochten staan.  
Ik heb Evelyne gezegd dat ze 
het toch moest doen. Als je het 
niet probeert, leer je het ook 
niet. Natuurlijk hielpen wij 
haar. En we leerden haar hoe 
ze het steeds beter kon doen. 

Z ELFSTANDIGE DAME
Wat ik van Evelyne vind? Ze is 
een heel zelf standige dame.  
Ze wil het allemaal alleen doen. 
Ze doet ook alles om haar doel 

Werk aan 
de Wijk

WERK AAN DE WIJK IS ER VOOR IN WONERS VAN  
BREDA-NOORD. ALS JE GEEN WERK HEBT, KUN JE HIER 

WERK ERVARING OPDOEN.

Vrijwilligerswerk 
Als iemand bijvoorbeeld niet kan poetsen, dan 

ga je helpen. Je stofzuigt, strijkt, neemt stof af  

en wast de ramen. Als iemand zijn tuin niet kan  

onderhouden, doe jij dat. Het is geen betaalde  

baan, maar vrijwilligerswerk. 

Het is een manier om ervaring op te doen.  

Dat maakt het makkelijker om later een betaalde 

baan te vinden. De organisatie gaat op zoek naar 

wijk bewoners die werkloos zijn. Werk aan de Wijk  

zoekt ook mensen die hulp nodig hebben. En dan 

brengt de organisatie die twee bij elkaar. 

Betalen
Mensen die hulp nodig hebben, moeten daarvoor 

betalen. Het geld dat wordt verdiend, gaat naar  

Marianne en haar collega’s. Met dat geld begeleiden 

zij wijkbewoners die werkloos zijn. 

Ze helpen hen ook met het op lossen van  

problemen. Want als je te veel zorgen hebt, is  

werken moeilijk. Dan kun je je aandacht niet  

goed bij je werk houden. 

te bereiken. Als wij haar een advies geven, 
neemt ze dat aan. Moet ze haar droom  
volgen? Ja! We hebben haar bijvoorbeeld 
gezegd haar kinderen op zwemles te doen. 
Dat heeft ze gedaan. Ik weet nog dat ze de 
eerste les zelf het water in moest. Ze kan 
helemaal niet zwemmen. Maar ze liet dat 
niet zien. Haar kinderen denken nog steeds 
dat ze wél kan zwemmen. Dat vind ik 
typisch Evelyne.”

 EVELYNE OVER MARIANNE: 
“Mijn droom is een eigen schoonmaak-
bedrijf. Net als Marianne wil ik andere  
vrouwen helpen. Ik wil dat ze werkervaring 
krijgen. Maar ik wil ook rekening houden 
met hun persoonlijke situatie. Waarom een 
schoonmaakbedrijf? Elke vrouw kan poet-
sen. Ook zonder werkervaring kun je iets 
voor een ander betekenen.

GOED MET CIJFERS
Ik woon sinds 2009 in Breda-Noord. Toen 
ik hier pas woonde, las ik over Werk aan de 
Wijk. Ik dacht: dáár wil ik werken, op de 
administratie. Ik ben goed met cijfers en 
met computers. En het was ook nog dicht 
bij huis. Het was maar tien minuten lopen. 
Ik ben naar binnen gestapt en heb mij voor-
gesteld. Ik vroeg of ik op de administratie 
mocht werken. En ze gaven mij die kans! Ik 
kreeg er niet voor betaald. Maar voor mij voel-
de het als een echte baan. Het voelde als mijn 
kantoor. Ik werd vrolijker door het werken. Het 
is niks voor mij om thuis op de bank te zitten. 

MINDER UITKERING
Later moest ik bij Atea gaan werken. Daar 
deed ik vijf dagen per week inpakwerk. Ik 
kreeg niet eens een halve dag per week vrij. 
Dat wilde ik wel heel graag. Dan kon ik met 
mijn kinderen naar zwemles of naar de bi-
bliotheek. Ik mocht ook niet stoppen bij 
Atea. Als ik dat deed, zou ik minder uitke-
ring krijgen. Marianne heeft toen mijn klant-
manager gemaild en mijn situatie uitgelegd. 
Daardoor kon ik betere afspraken maken. Ik 
mocht ander werk doen. En ik kon meer bij 
mijn kinderen zijn. 

Werk aan de Wijk betekent zoveel voor mij.  
De mensen hier zijn als familie voor me.  
Toen ik dertig werd, kreeg ik parfum van hen 
cadeau. En we hebben samen gegeten in het 
wijk restaurant. Zij waren er ook toen ik een 
verblijfsvergunning kreeg. Ik mocht in Neder-
land blijven! Vijf mensen van Werk aan de 
Wijk hebben dat met mij gevierd."■

✷
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Abd Alkader Abd Alwahed uit  
Tilburg is in 1979 geboren in  
Syrië. Vier jaar geleden kwam hij 
als vluchteling naar Nederland. 
In Syrië moest Abd in de winkel 
van zijn vader werken. In Neder
land besloot hij zijn droom te 
volgen en kunstenaar te worden. 

Hij leerde zichzelf tekenen en 
schilderen. Zijn schilderijen  
zijn heel bijzonder en allemaal 
anders. Op zijn schilderijen zie  
je vaak een kraai. Er zijn veel 
vooroordelen over kraaien.  
Maar een kraai kan er niets aan 
doen hoe hij eruit ziet of klinkt. 
Hij is gewoon een vogel. Zoals 
Abd gewoon een mens is.

Soms maakt Abd kleine schilde
rijtjes op een veer van een vogel. 
Maar ook de muren van zijn huis 
zijn helemaal beschilderd. Abd 
geeft les aan jonge mensen die 
willen leren tekenen en schilde
ren. Hij wil zelf ook blijven leren 
en steeds beter worden. Zijn 
droom is om een beroemd kun
stenaar te worden. Hij is al goed 
op weg. Kijk maar eens op zijn 
Facebookpagina: A.A drawings.

‘ Een kraai,  
de vogel  
die niemand  
aardig vindt’

Schilderen 
als nieuw 

begin

Abd Alkader 
Abd Alwahed

Tekst en fotografie: Maarten Bokslag

3130 ARISE ARISE



ARISE REIST

Het
vertelhokje
Arise! reist met het vertelhokje rond in  
Brabant. En zoals je in dit magazine diverse 
verhalen leest van nieuwe Nederlanders,  
kun je in het vertelhokje je eigen verhaal 
kwijt. Want jouw verhalen kunnen andere 
mensen inspireren!

Op de foto zie je meubelmaker Haitham 
Darwish uit Syrië terwijl hij het vertelhokje 
maakt.

Volg de reis van het vertelhokje van Arise! 
Ga naar de website of volg ons via Facebook 
of Instagram. Je kunt je ook abonneren op 
ons Youtubekanaal: stichting Talitha Arise.
Instagram: @talitha_arise

Fotografie: Krista Monteiro
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Ferdinand:
Heeft Breda een speciale aanpak 
voor nieuwe Nederlanders?

Ik weet dat nieuwe Nederlanders in 
hun werk hele eigen problemen  
hebben. Zij denken anders over werk. 
Zij hebben andere verwachtingen. Zij 
denken anders over ziek zijn. Soms 
vinden zij hierdoor geen werk. Soms 
raken zij hierdoor hun werk kwijt. Daar
om leven te veel nieuwe Nederlanders 
van een uitkering. Breda heeft hiervoor 
geen speciaal beleid. We hebben wel 
mensen binnen de gemeente die  
nieuwe Nederlanders op weg helpen.

Tekst: Liliane Verwoolde, Fotografie: Wilfried Scholtes

Acht
vragen aan

Boaz Adank
‘Nieuwe Nederlanders 

kunnen hier positief 
bijdragen’

Drie nieuwe Nederlanders gaan op 
bezoek bij Boaz Adank. Hij is wet-
houder Economie, Werk & Bereikbaar-
heid in de gemeente Breda. Macarena 
del Rocío Barraza Espinosa, Mawahib 
Tagod en Ferdinand Igbeche stellen 
hem vragen over het thema ‘werk’. Het 
wordt een interessant gesprek in een 
open sfeer. Boaz Adank: “Goed idee 
om dingen samen te bespreken!” 

Mawahib:
Volgens mij willen alle nieuwe Neder-
landers graag werken. Lukt dat alleen 
als zij vloeiend Nederlands spreken? 

Nee, vloeiend Nederlands is niet no
dig. In veel beroepen is taal minder  
belangrijk. Het is bovendien een goede 
tijd om werk te vinden. Er zijn op dit 
moment veel banen. Hierdoor accep
teren steeds meer werkgevers een
voudig Nederlands. Andere gewoontes 
vormen een groter probleem. De  
manier van werken moet aansluiten op  
de Nederlandse manier van werken.

Macarena:
Als ik om me heen kijk, zie ik dat 
elke cultuur zijn sterke kanten heeft.  
Nederlanders en nieuwe Nederlanders 
kunnen elkaar dus goed aanvullen.  
In welke beroepen hebben wij een 
meerwaarde?

Het gaat niet om enkele beroepen. De 
kwaliteiten van nieuwe Nederlanders 
zijn overal welkom. Nieuwe Nederlan
ders moeten wel de juiste manier  
vinden om aan te sluiten. Helaas zijn 
er ook veel vooroordelen over nieuwe 
Nederlanders. De publieke discussie 
wordt harder. Dat vind ik heel erg. De 
overheid zou vaker gesprekken moeten 
regelen tussen Nederlanders en nieuwe 
Nederlanders. Zij zouden elkaar dan 
beter begrijpen.

Ferdinand:
In veel culturen wordt leeftijd gezien 
als iets positiefs. Wie ouder is, heeft  
levenservaring. Hij is rustig en wijs.  
In Nederland krijgt iemand van 45 of 
ouder al geen kansen meer. Is hier iets 
aan te doen?

Je hebt gelijk. Het is een zorg zoals in 
Nederland naar leeftijd wordt gekeken. 
Werkgevers denken dat mensen ouder 
dan 45 onvoldoende zijn opgeleid. Ze 
vermoeden dat ze te veel geld willen 
verdienen. Nu er zoveel banen zijn, 
gaat het iets beter. Maar nog niet goed 
genoeg. We moeten hierover praten 
met werkgevers. Breda telt 5.500 men
sen met een uitkering. Dat getal moet 
naar beneden. Werk betekent mee
doen, waardering krijgen en contacten 
leggen. Mensen met werk voelen zich 
beter.

Mawahib:
Veel nieuwe Nederlanders lopen door 
hun vlucht een achterstand op. Zij 
moeten eerst hun plaats vinden en  
Nederlands leren. Daarna zijn ze  
vaak ouder dan 27 en krijgen zij geen 
studiefinanciering meer. Kan voor hen 
een uitzondering worden gemaakt? 

De regering in Den Haag bepaalt de  
regels voor studiefinanciering. Breda 
moet zich aan deze regels houden. 
Soms maken gemeentes wel uitzonde
ringen. Bijvoorbeeld als iemand erg
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slim is of veel talenten heeft. Het is 
niet makkelijk om te bewijzen dat jij 
zo’n uitzondering bent. Het is wel de 
moeite waard om het te proberen. 

Ferdinand:
Heeft Breda een vaste plek waar  
nieuwe Nederlanders hun situatie 
kunnen uitleggen en bespreken? We 
zouden dan ook kunnen meedenken 
over oplossingen.

Er is helaas geen vaste plek voor  
gesprekken tussen Nederlanders en  
nieuwe Nederlanders. Er is wel veel 
contact. Nieuwe Nederlanders kunnen 
bijvoorbeeld een buddy krijgen, een 

maatje. Zij kunnen aan deze buddy 
allerlei vragen stellen. Het is een goed 
idee om dingen samen te bespreken. 
Deze gesprekken helpen gemeente 
Breda verder.

Macarena:
Nieuwe Nederlanders komen en gaan. 
Wat voor de een bekend is, is voor de 
ander nog een vraag. Kan er vaker en 
regelmatiger contact zijn tussen Ne-
derlanders en nieuwe Nederlanders?

Klopt, de samenleving is steeds in  
beweging. Aan de ene kant komen 
nieuwe Nederlanders binnen. Aan de 
andere kant vertrekken zij weer. Dat 

Macarena
del Rocío
Barraza
Espinosa

Macarena is geboren in Mexico en 
woont in Breda. Zij is een echte  
reiziger. Vanaf haar zevende jaar 
woont zij in vier verschillende landen. 
Sinds 2007 woont zij in Nederland. 
Hier wil Macarena van haar hobby 
haar werk maken. Zij houdt van koken. 
Dat heeft zij van haar oma en moeder 
geleerd. Hierdoor kan zij heerlijke 
Mexicaanse gerechten bereiden. Nu 
wil zij een Mexicaans restaurant ope-
nen, samen met haar Spaanse vriendin 
Ana Cardona. In dit restaurant kunnen 
ook Nederlanders genieten van bijzon-
dere, Mexicaanse gerechten. “Wie bij 
ons komt eten, maakt kennis met een 
van de plezierigste dingen van het  
leven. Lekker eten!”

Wil je ook een keer Mexicaans 
koken? Kijk dan op pagina 22.

Mawahib
Suliman

Tagod
Mawahib Suliman Tagod is afkomstig 
uit Soedan. Zij is goed in taal. Daarom 
werkt zij in vluchtelingenkampen als 
tolk. Hieraan komt plotseling een eind, 
als zij moet vluchten voor oorlog en 
discriminatie. In de twee jaar die  
volgen begint zij de opleiding ver-
pleegkunde. Daarna moet ze opnieuw 
vluchten. Via Libië en Italië komt zij in 
2015 in Nederland aan.
In Nederland wil zij verder met haar 
opleiding verpleegkunde. Maar zij 
moet eerst Nederlands leren. Toch 
blijft Mawahib geloven in haar droom. 
“Ik heb nu mijn Nt2-examen gehaald 
en ga begin volgend jaar starten met 
een opleiding in het Amphia Zieken-
huis. Over enkele jaren heb ik een  
betaalde baan als verpleegkundige!”

Benieuwd naar de favoriete  
plekken van Mawahib in Breda? 

Kijk dan op pagina 16.
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Elke ouder wil gezonde kinderen. Ook 
de Nederlandse regering vindt gezonde 

kinderen belangrijk. Daarom is er de 
Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Die 

onderzoekt gratis de gezondheid van alle 
kinderen in Nederland. Vooral bij baby’s 
is het belangrijk dat ze vaak worden ge-
zien.Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is er 

daarom het consultatiebureau in de wijk. 
Gaat u naar het consultatiebureau?

Het lukt ouders niet altijd om naar het  
con sultatiebureau te komen. We zien dat 
het lastig is voor arbeidsmigranten.  
Mensen die bijvoorbeeld uit Polen naar 
Nederland komen om te werken zorgen 
eerst voor werk en huisvesting. Ze werken 
hard, vaak ook ’s avonds en ’s nachts.  
Veel arbeidsmigranten hebben slechte  
of onzekere huisvesting  zoals campings, 
vakantiehuisjes, speciale hotels.
Daardoor lopen zij en hun kinderen een 
risico op gezondheidsklachten.

Jeugdgezondheidszorg kijkt met u mee 
naar de groei en ontwikkeling van uw 
kind. We meten, wegen, kijken naar ogen 
en oren. We houden de gezondheid en 
groei van uw kind goed bij. U kunt infor
matie over uw kind ook zelf bekijken op 
‘Mijn kind in beeld’. Ook kunnen we uw 
kind een vaccinatie geven. Heeft u vragen 
over eten, slapen, huilen, opvoeding of 
anders? Kom naar ons.

U krijgt een uitnodiging om samen met 
uw kind te komen voor een onderzoek of 
een vaccinatie. U kunt een afspraak altijd 
ver zetten via de website van de GGD West
Brabant (www.ggdwestbrabant.nl). 

Bellen kan ook. Ouders van kinderen tot 
4 jaar kunnen contact opnemen met het 
consultatiebureau in de wijk. Ouders van 
kinderen van 4 tot 19 jaar kunnen 
bellen met Jeugdgezondheidszorg
via (076) 528 20 51.

Wij zien 
u graag 

samen met 
uw kind

ACHT VRAGEN AAN

Ferdinand
Igbeche

In Nigeria studeert Ferdinand Igbeche 
Onderwijskunde. Hij houdt ook van 
lezen. Hierdoor heeft hij veel kennis 
van andere culturen. Maar zijn moge-
lijkheden zijn beperkt in Nigeria. Hij 
mag daar niet zeggen wat hij denkt. 
En de regering van militairen is streng. 
Daarom vertrekt hij naar Nederland.
Het is moeilijk om werk te vinden in 
Nederland. Hij moet de taal leren, in-
burgeren en een vak vinden dat bij 
hem past. Toch vindt hij een goede 
baan. Hij werkt jarenlang voor dezelfde 
werkgever. Daarna is het tijd voor zijn 
echte droom. Ferdinand gaat jongeren 
begeleiden met wie het niet goed gaat. 
Hij doet dit als storyteller. Hij verpakt 
wijze levenslessen in verhalen die 
moed geven. 

Meer weten over de zoektocht 
van Ferdinand naar werk? 

Kijk dan op pagina 40.

vraagt om een plek waar we altijd 
kunnen praten. Hoe meer we weten 
van elkaar, hoe meer begrip we hebben 
voor elkaar. Daarom is er al regelmatig 
contact met nieuwe Nederlanders.

Mawahib:
Waar staan de nieuwe Nederlanders 
in Breda over vijf jaar?

Over vijf jaar is er meer begrip voor 
elkaar. Veel nieuwe Nederlanders 
spreken dan weer een beetje beter 
Nederlands. Ze hebben werk gevonden. 
Ze zijn blij met Nederland. Over vijf jaar 
vormen we samen Nederland! ■
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Als je aan het werk wilt, ga je 
meestal op zoek naar een baan. 
Maar wat als je geen baan kunt 
vinden? Of als je goede plannen 
hebt voor een eigen bedrijf? 
Dan kun je ondernemer worden. 
Heel belangrijk is dat je goed 
nadenkt en veel met andere 
mensen praat. 

In Suriname was Christin Banks onder-
wijzeres. Ze wilde dat ook graag worden in 
Nederland. Van tevoren had ze uitgezocht 
hoe ze dat moest aanpakken. Maar in haar 
woonplaats Breda kon Christin met haar  
Surinaamse diploma alleen aan de slag als 
onderwijsassistent. Dat wilde zij niet en  
verder studeren lukte niet. Heel vervelend.  
Maar Christin vond een andere manier om  
te doen wat ze leuk vindt. 

Christin: “Ik heb ook altijd heel veel plezier 
in koken. Daarom wilde ik een bedrijf begin-
nen waar ik op een andere manier les kon 
geven. Door te koken met anderen.” 

Eigen kookstudio 
Christin: “Surinaams eten is zo lekker. Ik 
wil dat iedereen het kan proeven. Daarom 
begon ik drie jaar geleden een kookstudio. 
Mensen kunnen Surinaams eten bij mij 
bestellen. Of ze kunnen het samen met mij 

koken. Dan leer ik de mensen in hun eigen 
keuken Surinaams koken. Ik kook met 
groepen mensen op verjaardagen, een 
meidenavond of activiteit van een bedrijf. 
Zelf zorg ik voor de boodschappen en leuke 
muziek. Gezellig!”

Met de kookstudio kon Christin testen 
of er belangstelling was voor haar droom:
een eigen Surinaams eethuis in Breda. 
En de mensen waren heel enthousiast! 

Cursus ondernemen
Voor je een bedrijf begint, moet er een aan-
tal dingen geregeld worden. Christin volgde 

bijvoorbeeld een cursus ondernemen.  
Dat is slim, want op zo’n cursus leer je veel  
belangrijke dingen. 

Christin: “Op cursus leerde ik waar ik aan 
moet denken bij het starten van een bedrijf. 
Waarom zouden mensen voor mij kiezen als 
ze Surinaams willen eten? Hoe maak ik een 
ondernemingsplan, dat precies beschrijft 
wat ik ga doen? Wie worden precies mijn 
klanten? Hoe betaal ik belasting? Het zijn 
allemaal zaken waaraan je moet denken 
als je een bedrijf start.” 
De Kamer van Koophandel is de overheids-
dienst die je helpt bij het starten van een  
bedrijf. Daar vertellen ze je wat er precies 
moet gebeuren.

Netwerk
Christin heeft ook heel veel gehad aan het 
netwerk van Talitha Arise. “Een vrijwillige 
coach van Talitha Arise is ook adviseur bij de 
Kamer van Koophandel. Hij heeft mij in het 
begin heel goede tips gegeven over de kook-
studio. Ik mocht hem altijd bellen als iets 
niet duidelijk was. En soms doe ik dat nog.” 

Nu is Christin klaar om haar eigen eethuis 
te openen. Ze heeft zelfs al een naam:  
Moksie Djarie. Kort geleden vond zij een 
goede locatie, een gebouw op de juiste 
plaats. Ook daarbij maakte Christin gebruik 
van het netwerk van Talitha Arise. Peter  
Elbertse, een ondernemer uit Breda, heeft 
haar geholpen. Ook ging hij met Christin 
mee toen ze ging praten met de bank en 
met de eigenaar van het gebouw. 

Christin: “Mijn droom is uitgekomen. 
Ik heb nu een geweldig pand aan de 
Ginnekenweg.” ■

Hoe start je een 
eigen bedrijf? 

‘ Een goede  
voorbereiding  
is beter dan een  
snelle start!’

Tip van Christin: 

HELPENDE HANDHELPENDE HAND
Tekst: Maarten Bokslag, Illustratie: Mark Reijntjens

4140 ARISE ARISE



MIJN WERELD IN BEELDMIJN WERELD IN BEELD

Ik wil met computers gaan werken. Ik 
droom van een goede baan in de ICT. 

Soms ga ik met Kisanet naar de bibliotheek

In de bieb hebben ze leuke boekjes voor 
Azahel. Zo leert hij goed Nederlands. 

Regelmatig ga ik met Kisanet en Azahel 
naar buiten. Dan kan Azahel lekker spelen 
met andere kinderen. En, hoe staat het me? J

Aster Russom is 18 jaar
en geboren in Eritrea. Ze vluchtte 

met haar tante naar Europa. 
De reis ging via Ethiopië, Soedan,  

Libië, Italië en Frankrijk. Haar 
tante woont nu in Denemarken.

Aster is slim én ongeduldig. 
Ze zou het liefst naar de universiteit 

willen, maar dat duurt te lang.
Ze leerde Kisanet kennen via de

 Internationale Schakelklas (ISK).

Met Azahel op de fiets naar de kinderopvang 

Lijkt Azahel op mij?

Zo ziet een koffiezetter uit Eritrea eruit 

Azahel’s geboorte hebben we gevierd met 
een Eritrees feest. Hij was toen twee maan-
den. Dit zijn traditionele kleren uit Eritrea.

Ik wil graag visagiste worden. Soms oefen 
ik alvast op mijn vriendinnen. Dan verzorg ik 
hun make-up.

ç Mét en zonder make-up. é Soms zet ik foto’s van mezelf op Snapchat.

Park Valkenberg

Leven en dromen in Brabant

Kisanet Kesete is 19 jaar.
Samen met twee vriendinnen  

ontvluchtte ze haar geboorteland  
Eritrea. Ze moest het leger in en  
wilde dat niet. Ze is sinds 2015 

in Nederland. In 2017 werd haar 
zoon Azahel geboren. Als hij naar 
de kinderopvang is, werkt ze aan 

haar toekomst. Ze droomt van een 
eigen winkel in Breda. Daar wil 
ze kleding verkopen en klanten 

advies geven over make-up.

Kisanet en Aster zijn al jong hun geboorteland Eritrea ontvlucht. Nu wonen 
ze allebei in Breda. Kisanet heeft ook een zoontje: Azahel. Voor dit magazine 
maakten ze foto’s over hun leven. En over hun dromen.

Tekst: Caroline Moerland  
Foto’s: Aster Russom, Kisanet Kesete, Maria Prinse

Poseren in park Valkenberg J

Azahel ‘helpt’ mij graag in de keuken
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HETZELFDE MAAR TOCH ANDERSHETZELFDE MAAR TOCH ANDERS

Meestal zijn diploma’s die je in een ander 
land haalde, in Nederland niet meteen  
geldig. Zelfs iemand die in een ander land 
dokter is geweest, kan in Nederland niet  
zomaar dokter worden. Dat is niet alleen 
in Nederland zo, maar bijna overal. 
Als je een buitenlands diploma hebt, moet  
je eerst proberen om dat erkend te krijgen. 
Dat is vaak erg moeilijk. Heel soms kun 
je met wat extra studie een Nederlands 
diploma halen. Als het niet lukt, moet je 
zoeken naar andere manieren om in 
Nederland werk te vinden. 

Leraar worden
Ferdinand Igbeche woont in Udenhout. 
Vroeger studeerde hij onderwijskunde aan 
de universiteit in Nigeria. Hij haalde daar zijn 
masterdiploma. Toen hij als migrant naar 
Nederland kwam, was één van de  
mogelijkheden om hier leraar te worden. 
Maar dat is hem niet gelukt. 

Ferdinand: “Het diploma dat ik in Nigeria 
heb gehaald, sloot niet goed aan op het  
Nederlandse onderwijssysteem. Als ik echt 
les wilde geven, moest ik een groot deel van 
de opleiding opnieuw doen. Het Nederlandse 
systeem is er niet op ingericht om nieuwe 
Nederlanders te helpen bij een opleiding of 
baan. Dat was een grote teleurstelling voor 
mij. Daarom pakte ik werk aan onder mijn 
niveau. Ik moest geld verdienen voor mijn 
gezin en om van te leven.”

ICT-opleidingen
In zijn vrije tijd volgde Ferdinand ICT- 
op leidingen. Daardoor werd hij erg handig 
met computers. Een Nederlandse man op 
zijn werk merkte dat en bracht hem naar 
de afdeling ICT van het bedrijf. Zo kwam

Ferdinand aan een betere baan, die paste bij 
zijn computeropleiding.                              

Zelf initiatief nemen
Zelf initiatief nemen en een opleiding volgen 
is erg belangrijk in Nederland. Het is ook 
heel belangrijk dat je hulp vraagt. Als je  
alles alleen moet doen, kom je niet zo heel 
ver. Talitha Arise is een heel goed netwerk 
voor nieuwe Nederlanders. 
In andere steden heb je soms ook zo’n 
netwerk. Daar vertellen ze nieuwe Nederlan-
ders waar ze hulp kunnen halen. Ze kennen 
de weg in de Nederlandse maatschappij.  
En ze kunnen je soms in contact brengen 
met precies de juiste persoon.

Ferdinand: “Als Nederlanders echt in je  
geloven, doen ze alles om je te helpen. Maar 
je moet het wel aan ze vragen. Iemand moet 
je helpen om de juiste plek te bereiken. Om 
een studie of een baan te vinden.”

Volg  je droom
Ferdinand heeft jarenlang in de ICT gewerkt. 
Maar uiteindelijk wilde hij toch weer richting 
het onderwijs. Dat was zijn droom. Nu helpt 
hij jongeren om hun weg te vinden in de  
Nederlandse maatschappij. Dat doet hij door 
te vertellen over zijn ervaringen. 

Ferdinand: “Ik vertel ze dat ze nooit op moe-
ten geven. Blijf dromen, blijf je best doen. Het 
kan lang duren, maar er komt een moment dat 
het lukt. Als je het écht wilt, kun je het ook.” ■

Erkenning buitenlands diploma
Als je een buitenlands diploma hebt, kun  
je proberen om dat in Nederland erkend te 
krijgen. Dat vraag je aan bij het IDW – Inter
nationale Diploma Waardering: www.idw.nl

Als je uit een ander land naar  
Nederland komt, heb je al heel 
wat meegemaakt. De meeste 
mensen hebben ervaring met 
werk. Sommige mensen hebben 
een goede opleiding gevolgd. 
Wat kun je daarmee in 
Nederland?

‘Als je het écht wilt, 
kun je het ook’ 

Tekst: Maarten Bokslag, Illustratie: Mark Reijntjens

4544 ARISE ARISE



PARTNER PAGINAPARTNER PAGINA

 

Wist je dat één op de acht vrouwen 
moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen 
of werken met een computer? Dat maakt  
solliciteren voor werk of vrijwilligerswerk 
hartstikke lastig. EVA is er om je te helpen. 
 
Door aan slag te gaan met een opleiding 
of een baan kun je makkelijker meedoen in 
de maatschappij. En word je zelfstandiger! 

Online oefenen 
Op de website www.EVAenik.nl staan 
heel veel gratis oefeningen. Je kunt met 
verschillende onderwerpen oefenen.

• Werk en solliciteren
• Geld en rekenen
• Internet en computer

Cursussen
Wil je graag hulp bij lezen, schrijven of  
rekenen? Wil je beter worden met de  
computer? Of wil je hulp bij keuze van  

opleiding of beroep? Via www.EVAenik.nl 
kun je je aanm den voor cursussen bij  
jou in de buurt. Je kunt ook bellen naar 
0800 - 023 44 44 of kijk op onze facebook
pagina: Eva en ik.

Fotografie: Stichting Lezen & Schrijven

Aan de slag met 
werk, vrijwilligerswerk 

of opleiding?

EVA helpt je op weg!

Talitha
(32 jaar) 
Door deze cursus durf ik vaker dingen 
te vragen via de e-mail. Hiervoor durfde 
ik dat niet goed, omdat ik bang was om 
fouten te maken. 

EVA is een programma van Stichting 
Lezen & Schrijven. Naast een website 
en Facebookpagina heeft EVA verschil-
lende materialen waarmee vrouwen 
individueel of met een groep aan de 
slag kunnen. 

In Nederland is maar 1 op de 4 laag- 
opgeleide vrouwen economisch zelf-
standig. Dat betekent dat ze genoeg 
geld verdienen voor zichzelf en even-
tueel hun kinderen. De rest is afhanke-
lijk van de overheid of hun partner.

Hayat
(50 jaar) 
Door EVA ben ik vooruit gegaan in 
mijn zelfvertrouwen, en kan nu bij-
voorbeeld alleen naar de huisarts. 
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DURVEN DROMEN

Toekomstdromen 
van nieuwe Brabanders

Wat is je droom over vijf jaar? Negen nieuwe Nederlanders gaven antwoord op die vraag. 
En negen fotografen brachten dat antwoord in beeld. Het Stedelijk Museum Breda maakte 
er een tentoonstelling van. Ook deze tentoonstelling, genaamd Toekomstdromen van 
nieuwe Brabanders, is onderdeel van het project Arise! 

◄

Rolmodel Kisanet Kesete 
Land van herkomst Eritrea 
Droom Visagiste 
Fotografie Eline Baggen

▲

Rolmodel Evelyne Segniagbeto        
Land van herkomst Togo 
Droom Schoonmaakbedrijf 
Fotografie Marieke Horward

DURVEN DROMEN
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◄

Rolmodel Mawahib Suliman Tagod   
Land van herkomst Soedan 
Droom Verpleegkundige 
Fotografie Evelien Buynsters

u

Rolmodel Macarena Hanis, Ana Cardona Guzman            
Land van herkomst Mexico 

Droom Mexicaanse catering      
Fotografie Debbie Schoone Photography

◄

Rolmodel Maya Butalid               
Land van herkomst Filipijnen 
Droom Schrijver 
Fotografie Judith Helmer

DURVEN DROMEN
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▲

Rolmodel Abd Alwahed        
Land van herkomst Syrië 
Droom Kunstenaar 
Fotografie Jos Schetters

◄

Rolmodel Ferdinand Igbeche        
Land van herkomst Nigeria 
Droom Storyteller 
Fotografie Lennert Antonissen en Robbert Jongkind

▲

Rolmodel Christin Banks               
Land van herkomst Suriname 
Droom Restaurant 
Fotografie Pol Rijnders    

◄

Rolmodel Aster Russom           
Land van herkomst Eritrea 
Droom ICT-er 
Fotografie Cindy van Rees, Sustainable and social graphic design  

DURVEN DROMEN
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THE READING ROOM

Wie Talitha Arise kent, kent The Reading 
Room. Hier lees je boeken, die je later met 
anderen bespreekt. Hier volg je trainingen, 
die energie geven. Of kijk je samen naar een 
film, die informatie geeft aan nieuwe Neder-
landers. Regelmatig is ook de schrijver van 
een boek aanwezig. Dat maakt The Reading 
Room boeiend en interessant. Je leert hier 
hoe je je leven beter kunt inrichten. Je legt 
nieuwe contacten. En tegelijkertijd verbeter 
je je Nederlands.

The Reading Room is een initiatief van 
Talitha Arise. Het idee om samen te gaan  
lezen komt van een spreuk van Nelson  
Mandela, die je voorin dit magazine kunt  
lezen. Want mensen die lezen leren de taal, 
maar doen daarbij ook veel kennis op over 
de wereld en diverse culturen. 

Boeken, films, magazines
Via The Reading Room moedigt Talitha  
Arise anderen aan om ook te gaan lezen.  
De eerste jaren gebeurde dit vooral door  
samen boeken te lezen. Maar inmiddels is 
The Reading Room gegroeid. 
Nu kunnen nieuwe Nederlanders hier  
trainingen volgen, tijdschriften lezen en  
films bekijken. Deze gaan altijd over thema’s 
die voor nieuwe Nederlanders herkenbaar 
zijn. Door hiermee bezig te zijn, worden de  
deelnemers sterker en verbeteren zij hun 
Nederlands.

The Reading Room vindt plaats in Breda  
en omgeving. Je vindt de thema’s op  
www.talithaarise.org. Kom langs en lees 
een boek of bekijk een film. Je komt er  
verder mee!

Sterker worden 
en de taal leren

Deze boeken inspireerden al veel mensen. Wat zijn jouw favoriete boeken?

Meubelmakerij Domenie

Meubelen op maat voor particulieren 
en voor bedrijven.

Bijvoorbeeld:
- Keukens
- Tafels
- Kasten
- Horeca interieurs.

Bel gerust voor een afspraak
Tel: 06 – 22 28 11 33

Adres: Loopschansstraat 4b te Breda

Bij eethuis Moksie Djarie kan je terecht voor een heerlijk 
authentiek Surinaamse lunch of diner.

 
Kom en geniet  van heerlijke en rijkelijk 

belegde broodjes met o.a. pom, bakkeljauw en kousenband. 
Maar ook voor een smaakvolle roti, bami moksie meti, 

rundersucade in kokossaus en nog veel meer. 

Wij verwelkomen je graag in ons sfeervol ingericht eethuis! 

Ginnekenweg 75 te Breda

Openingstijden: 
Maandag gesloten 

Dinsdag /zaterdag: 11:00u – 21:30u
Zondag: 18:00u – 21:30u

  

Moksie Djarie
De smaak van Thuis!

Tel: 06–11 72 91 41  E-mail: info@moksiedjarie.nl   www.moksiedjarie.nl

Julie’s Quality
Julie’s Quality is een kapsalon 
gespecialiseerd in Afro – Amerikaans haar.

Wij zorgen voor een hairstyle die helemaal 
bij je past. Van cornrows, trendy coupes met 
extensions tot vlechtjes of rasta. 
Knippen, wassen en kleuren kun je 
ook bij ons doen.

Voor het maken van een afspraak 
bel met Juliette op mobielnummer: 
06 – 48 21 87 91

Juliëtte Kodjo
5011 LM Tilburg
Beethovenlaan 26
Nederland
juliechic0@gmail.com

Tekst: Liliane Verwoolde
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LAND VAN HERKOMSTLAND VAN HERKOMST

Je geboorteland herken je met al je 
zintuigen. Het ziet er niet alleen anders 
uit dan Nederland. Het ruikt anders, de  
geluiden zijn anders, het eten smaakt  
er anders. Het voelt anders. Mensen in 
je geboorteland spreken je eigen taal. 
En de gewoontes zijn er vertrouwd. 
Evelyne Segniagbeto koos een mooie 
foto van haar geboorteland Togo. En ze 
ging op zoek naar familiefoto’s. 

Tekst: Caroline Moerland, Fotografie: privébezit, Alamy.de

Terug
naar
Togo
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COVERSTORY

‘A dream you dream 
alone is only a dream. 

A dream you dream 
together is reality.’

John Lennon



COVERSTORY

‘ Als ik in de spiegel kijk,  
zie ik mijn droombeeld.  
Ik zie de Kisanet die ik later  
wil zijn. Dat geeft mij de  
kracht om mijn droom stap  
voor stap te verwezenlijken.’ 
 
 
Kisanet Kesete


