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Ik woon niet waar ik ben geboren
Leef altijd tussen wal en schip

Tussen het zuiden en het noorden
Zoek altijd naar een evenwicht

Ik woon niet waar ik ben geboren
Mijn leven is een reisverhaal

Hier en daar mijn hart verloren
Gestruikeld in een vreemde taal

Stef Bos & Fernando Lameirinhas
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Trots

Binnenstappen bij Wereldwijven is een beleving. Een winkel vol 
prachtige kussens. Soms tref je het en zie je vanuit je ooghoek een 
kleurrijke groep handwerkers aan een lange tafel in het atelier-
gedeelte; minder zichtbaar maar zeker zo belangrijk. Zij zijn de 
Wereldwijven. Wanneer de winkel open is maar het atelier niet in 
bedrijf, mis je iets essentieels: deze vrouwen. Zij zijn de pareltjes 
van de werkvloer.

Zij hebben elk hun eigen verhaal, hun eigen bijdrage…., hun 
kracht, maar ook hun worstelingen. Juist hun verhalen maken 
ons trots: trots op elkaar en trots op het project Wereldwijven. En 
vooral vinden we dat deze vrouwen trots op zichzelf mogen zijn. 
Dit is de essentie van onze organisatie. Omdat die niet altijd even 
zichtbaar is maakten we dit boekje.

We interviewden tien vrouwen. Het was moeilijk om een selectie 
te maken - ieder is bijzonder en heeft een aangrijpend verhaal. 
De geselecteerde vrouwen staan symbool voor het hele team. De 
interviews zijn afgenomen door Bert den Boer in aanwezigheid 
en met hulp van de leidinggevenden van Wereldwijven, Jolanda 
Branderhorst en Laura IJzerman.
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 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - O V E R 
W E R E L D W I J V E N - - - - - -

Sinds 2011 worden in Wereldwijven ateliers aan de Voorstraat 178 
in Dordrecht uiteenlopende culturen samengebracht. Ruim 85 
vrouwen met wortels in alle hoeken van de wereld – van Irak, Iran, 
Marokko en Turkije, tot Somalië, Burundi en de Antillen en uit 
Nederland – worden hier verbonden door naald en draad.

Wereldwijven is een non-profitorganisatie. Een sociale onderne-
ming met leerwerkmogelijkheden, waar maatschappelijke be-
trokkenheid verweven is met ruime ervaring op het gebied van 
modern design.
Naast begeleiding die gericht is op zelfontwikkeling staat Wereld-
wijven voor ambacht en kwaliteit. Met mooie materialen worden 
tijdloze producten ontworpen. Door gebruik te maken van brei-,  
haak- en borduurtechnieken ontstaan in het handwerkatelier 
exclusieve kussens. Het naaiatelier biedt ontwerpers en bedrijven 
de mogelijkheid om kleinschalige naaiopdrachten uit te laten 
voeren.

Wereldwijven biedt een mooie en inspirerende omgeving die 
bijdraagt aan de talentontwikkeling van haar deelnemers. Per- 
soonlijke begeleiding, taalondersteuning en belangenbehartiging 
zijn hierbij belangrijke instrumenten.

Bij Wereldwijven gaan sociaal ondernemerschap, schoonheid en 
ambacht hand in hand met individuele ontplooiing en versterking 
van eigen kracht.

 De waarden van 
 Wereldwijven ateliers

► Betrokkenheid
► Duurzaamheid
► Kwaliteit
► Maatschappelijk ondernemerschap
► Professionaliteit
► Samenwerking
► Schoonheid
► Persoonlijke ontwikkeling
► Menselijke maat

 Wereldwijven ateliers 
 werkt aan

 De bevordering 
van eigen 

verantwoordelijkheid

Leren werken: 
op tijd komen, 

afspraken nakomen

Het overdragen van 
sociale en ambachtelijke 

vaardigheden
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 - - - - - M A R I E K E  E N  L A U R A 
O V E R  T R O T S - - - - -

Marieke Schakel (zakelijke leiding)
Ik ben zo trots op deze plek! Het is als een warm bad; iedereen 
is welkom. Sommige deelnemers blijven een aantal maanden,  
anderen werken hier al jaren. Iedereen heeft zijn eigen pad. 
Trots ben ik ook op onze producten, die met zoveel liefde en door 
zoveel verschillende handen gemaakt zijn. We zijn exclusief en 
doen geen concessies ten aanzien van kwaliteit! 

Laura IJzerman (creatieve leiding)
Ik ben ontzettend trots om als leidinggevende bij Wereldwijven te 
werken. Zodra ik binnenstap vergeet ik alles wat buiten gebeurt. 
Het is een feestje om te mogen werken met deze lieve vrouwen 
en van dichtbij te zien hoe zij met veel aandacht onze mooie  
producten maken.

Wereldwijven is een pareltje: kwaliteit en schoonheid gaat hier 
hand in hand met sociaal ondernemerschap. 
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 Een aantal producten van  

Wereldwijven ateliers

1 Handwerkdetails op kleding van 
 Rianne de Witte.

2 Plaid DEKEN wordt in het handwerk- 
atelier gemaakt in opdracht van  
koda amsterdam.

3 De fenders worden in de Wereld- 
wijven ateliers gemaakt in opdracht van  
Suzanne van Beest / Nautiqo.

4 Het kussen komt uit de eigen collectie  
van Wereldwijven.

5 Strikjes van de Yumi Bow Tie Collection  
die in het naaiatelier gemaakt worden voor 
Studio Renate Nederpel.

3 5

4

2
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De 47-jarige Koerdische Sawsan woonde in Erbil. Deze stad ligt in Noord-Irak 
en is de hoofdstad van de federale staat Iraaks-Koerdistan. Ze is als middelste 
van negen kinderen de bemiddelaar van het gezin.  
 Ze maakt van kinds af aan drie oorlogen mee en heeft hier veel nare 
herinneringen aan. Haar man vlucht in 1997 via Griekenland naar Nederland. 
Drie jaar later, op 29-jarige leeftijd, volgt ze zelf. Ze heeft hier een moeilijke 
start, want net in Nederland moet ze met spoed geopereerd worden aan haar 
blindedarm. Sawsan woont gedurende zeven jaar in het AZC in Dokkum. 
In die periode krijgt ze twee kinderen. Ze leert daar met veel verschillende 
vrouwen om te gaan en ook doet ze de nodige talenkennis op. Ze verstaat 
Iraans en Joegoslavisch en spreekt Koerdisch, Arabisch, Turks, Nederlands  
en Engels. Nog steeds heeft ze contact met een Irakese vrouw uit het AZC  
in Dokkum. 

 Sawsan Mohamed - Iraaks-Koerdistan

‘Ik ben er trots op dat het me in 
het naaiatelier lukt om opdrachten 
voor elkaar te krijgen’

Sawsans tijd in Dokkum is een onzekere periode. 
Zo wordt de verblijfsvergunning van haar man niet 
verlengd omdat de situatie in Irak als veilig wordt 
bestempeld. Haar eigen procedure loopt nog en 
haar man moet zich in Nederland zonder papieren 
maar zien te redden. In 2007 moeten ze met het 
hele gezin verplicht terug naar Irak. Alle papieren 
voor hun terugkeer zijn al geregeld, als ze toch mo-
gen blijven vanwege een politiek besluit: asielzoekers 
die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, vallen on-
der de pardonregeling. De plek in Dokkum, waar ze 
zeven jaar woonden, is met de grond gelijkgemaakt. 
Sawsan vertelt haar kinderen dat ze hun geboorte-
plek kwijt zijn. 
 In 2008 verhuist het gezin naar Dordrecht. Daar 
wordt een dochter geboren, helaas met een lichame-
lijke beperking doordat een zenuw in haar schouder 
bekneld is geraakt.
 Sawsan zit dicht bij haar emoties door alles wat 
er is gebeurd: de oorlogen, de bevalling van haar 
dochter, haar suikerziekte na de laatste bevalling, 
haar man die tobt met zijn gezondheid. En ze maakt 
zich zorgen over haar moeder in Irak.

Sawsan spreekt goed Nederlands. Bij haar thuis 
worden veel talen gesproken. Naast Nederlands 
spreken ze Koerdisch, Arabisch en Turks met elkaar. 
Door veel te praten met anderen heeft zij zichzelf 
Nederlands geleerd. Gelukkig maakt ze makke-

lijk contact. In plaats van één dag per week, zoals 
oorspronkelijk de bedoeling was, besluit ze zelf om 
meer dagen bij Wereldwijven te komen. Met een 
beeldspraak geeft Sawsan aan wat Wereldwijven 
voor haar betekent: ‘Je bent in een heel donkere plek 
en je ziet door Wereldwijven licht.’
 Als kind leert haar moeder haar naaien. Op het 
AZC volgt ze naailes. Ze houdt van kleren maken. 
Niet verwonderlijk dus dat ze vanaf de start van 
het naaiatelier (medio 2016) daar werkt. Ze geeft 
daar tegenwoordig leiding en gebruikt daarvoor 
haar opgedane ervaringen in Dokkum. Jolanda 
geeft aan dat ze enorm respect heeft voor de wijze 
waarop Sawsan invulling geeft aan haar rol. Laura 
vult aan dat het naaiatelier niet zonder Sawsan kan. 
Zij draagt het naaiatelier. Sawsan geeft aan dat het 
werk bij Wereldwijven haar helpt om haar zinnen te 
verzetten. Zelfs als ze zich soms niet lekker voelt, 
komt ze toch.
 Sawsan is trots dat ze opdrachten voor elkaar 
weet te krijgen. Dat ze naast alles wat ze mee heeft 
gemaakt op een andere manier toch iets kan doen. 
Want thuis is het fijn, maar ze wil ook iets voor 
zichzelf. De leidinggevenden vinden haar bijdrage 
meer dan inspirerend omdat ze, ondanks alles wat 
ze heeft meegemaakt, zo positief in het leven staat.

●
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‘Ik ben een overlever en wil 
mensen bemoedigen’

 Inaida Martina - Curaçao 

Nauwelijks twee weken bij Wereldwijven houdt Inaida in 2015 een gloedvol 
betoog bij de toekenning van een Groen Lintje aan Wereldwijven. Met de 
Groene Lintjes zet politieke partij GroenLinks Drechtsteden mensen die 
zich inzetten voor duurzaamheid en milieu in de regio in het zonnetje. Inaida 
neemt het lintje namens Wereldwijven in ontvangst en alle aanwezigen zijn 
geboeid door haar verhaal. 

‘Ik ben nooit geïnterviewd voor een boek. Best 
spannend.’ Met deze opmerking begint ze het 
gesprek. Inaida is in Curaçao door haar moeder 
opgevoed, samen met haar vier zussen. Ze spreekt 
Nederlands, Papiaments - de officiële taal naast het 
Nederlands in Curaçao - en Spaans. Na de huis-
houdschool heeft ze allerlei banen: bij een snackbar, 
als winkelbediende en in een supermarkt. In haar 
laatste baan als lotenverkoopster wordt ze onterecht 
ontslagen. Ze spant daarom een rechtszaak aan, 
wordt door de rechter in het gelijk gesteld en besluit 
om met het bedrag dat haar wordt toegekend een 
andere toekomst op te bouwen in Nederland. Een 
toekomst voor zichzelf en haar vier kinderen. Zo 
verhuist ze in haar eentje - haar man en kinderen 
blijven voorlopig achter - op haar 33e naar familie 
in Amsterdam. Op dat moment is Inaida zwanger 
van de vijfde en vol toekomstplannen over werk  
en studie. 
 Het gaat echter anders. Na de bevalling kan ze 
nauwelijks lopen en heeft ze pijn in heupen en knie. 
Het blijkt reuma. Vanaf dat moment verandert haar 
leven en volgt een periode van ellende en eenzaam-
heid. Ze vertrekt uit Amsterdam en verblijft tijdelijk 
bij familie in Hoorn. Daar ontstaan problemen 
met haar uitkering. Dit leidt tot logeerpartijen in 
hotels en appartementen die worden betaald door 
een stichting die haar ondersteunt. Via via komt 
ze uiteindelijk in aanmerking voor een woning in 
Leens, een dorp nabij Lauwersoog in de provincie 
Groningen. Ook al zijn haar kinderen nu over, de 
aanwezigheid van slechts twee donkere gezinnen in 
het dorp en een huilbaby, waar de buurvrouw vaak 
over klaagt, maken het haar daar niet gemakkelijk. 
Van Leens vertrekt ze na twee jaar opgelucht naar 
de stad Groningen, waar ze vele jaren fijn woont. 

De vader van haar kinderen krijgt een andere 
relatie, waardoor financiële ondersteuning wegvalt. 
Omdat ze op dat moment geen andere uitweg meer 
ziet, raakt ze betrokken bij drugssmokkel. Ze wordt 
betrapt bij een douanecontrole, met als gevolg een 
gevangenisstraf van een jaar. Dat valt haar nog mee, 
gezien de eis van 27 maanden. In het begin heeft 
ze veel verdriet, omdat ze steeds aan haar kinderen 
moet denken. Na twee weken zet ze bewust de knop 
om en komt het besef dat ze het in de gevangenis 
zelf tot een goed eind moet zien te brengen. Inaida 
schrijft zich overal voor in, van sport tot handenar-
beid en leert er om te overleven temidden van veel 
frustratie, strijd en onderling gepest. Achteraf be-
schouwt ze de gevangenis als een universiteit, waar 
ze veel heeft geleerd. 

 Nadat ze haar straf heeft uitgezeten, kan ze in de 
weekenden terecht bij haar dochter in Dordrecht. 
Dat is wennen. Vergeleken met Groningen leven 
diverse culturen hier meer in ‘vakjes’. In Gronin-
gen leven mensen uit verschillende culturen meer 
verspreid. Via maatschappelijk werk komt ze bij 
Wereldwijven terecht. Op dat moment heeft ze geen 
huis en komt ze elke dag. 
 Vijf maanden slaapt ze bij het Leger des Heils. 
Bij Wereldwijven wordt ze goed opgevangen en met 
hulp van Jolanda komt een huis voor haar beschik-
baar in Sliedrecht. Daar woont ze nu nog steeds 
naar tevredenheid. Wereldwijven bevalt haar. Ze 
vindt het leuk, houdt van naaien en van met haar 
handen werken. Zoals ze zelf zegt: ‘Dit is mijn ding.’ 
Nu komt ze nog een keer per week. 
 Inaida is trots op hoe haar leven nu is. Ze heeft 
het verleden achter zich gelaten. Bij het Leger des 
Heils zag ze met eigen ogen hoe drugs mensen 
kapot maakt. Ze is nooit meer de fout in gegaan. 

Bij Wereldwijven is, als haar iets niet bevalt, haar 
verzuchting ‘Migado’ te horen. Een uitdrukking in 
de geest van ‘Oh my God’. Hier heeft ze geleerd hoe 
je een opdracht van een ontwerper uitvoert. Ook 
staat ze open voor feedback van de leidinggevenden, 
dat je soms gewoon stil moet zijn of op je beurt 
moet wachten. Het contact met vrouwen uit andere 
culturen ervaart ze als leerzaam.
 ‘Vroeger was ik happerig op alles. Nu verplaats 
ik me in een andere persoon. Ik luister aandachtig  
en daardoor begrijp ik mensen beter. Ik streef er-
naar om nog beter te worden.’
 Dit jaar is ze getrouwd. ‘Ze is zat van koken’, 
zoals ze zelf zegt. Dat heeft ze haar hele leven al 
gedaan. Nu kookt haar Surinaamse man. Haar man 
en de gevangenisperiode, waar zij rust vond in het 
geloof, hebben haar leven veranderd. 
 Nu droomt ze van een huis met een groentetuin 
op Curaçao. In de winterperiode zes maanden daar 
en de overige tijd in Nederland. Ze heeft goede 
gezondheidszorg nodig vanwege haar reuma. In de 
toekomst wil Inaida mensen die in de gevangenis 
zitten bemoedigen.

●
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Alia is er vanaf het begin bij. Daarmee is zij het langste bij Wereldwijven 
van alle deelnemende vrouwen. Ze heeft de zoektocht van Wereldwijven 
meegemaakt (vanaf 2009), om te komen tot hoe het nu is. In het begin neemt 
Wereldwijven haar intrek in een leegstaande ruimte aan de overkant. Hier heeft 
eerst patatzaak ’t Kippetje gezeten. Het staat dan al een tijdje leeg en het is er 
koud en stoffig, maar volgens Alia ook gezellig. Zij is er vijf dagen per week  
te vinden.  
 De ruimte wordt afgesloten met een grote sticker op de ruiten, zodat de 
vrouwen niet gezien kunnen worden. Een deel van de vrouwen wil in die tijd 
niet met mannen in aanraking komen. Eens per week wordt samen gekookt en 
gegeten.  
 In die begintijd zijn het steeds korte projecten, die eindigen met een feest. 
En dan verdwijnt iedereen weer. Behalve Alia, die komt steeds terug. 

 Alia Al-Amiry - Irak 

‘Ik ben trots dat ik meer  
vertrouwen in mezelf heb  
gekregen’

‘Nu ben ik een oude vrouw’, zegt deze 51-jarige 
vrouw lachend, ’nu kom ik nog twee dagen.’
 Alia is geboren in Kufa, een stad in Irak, qua 
grootte vergelijkbaar met Dordrecht. Ze komt uit 
een gezin van zeven kinderen. Door de verschillende 
oorlogen heeft ze geen goede herinneringen aan 
Irak. Haar broer en oom overlijden in de oorlog met 
Iran. In Kufa is een grote moskee en wordt er erg op 
elkaar gelet. Zo wordt verwacht dat vrouwen al jong 
een hoofddoek dragen. Ze trouwt op haar 17e met 
haar 23-jarige man. Met twee families wonen ze in 
één huis. Tijdens de Golfoorlog bezet Irak buurland 
Koeweit. Het is de periode waarin Saddam Hoessein  
aan de macht is. De oorlog duurt van augustus 
1990 tot begin 1991. Tijdens deze oorlog vlucht ze 
met haar man en dochter naar Saoedi-Arabië. Daar 
belandt ze op haar 26e in de Sahara in een vluchte-
lingenkamp. Het is een kleine wereld en ze heeft het 
daar zwaar. Zo moet ze verplicht een boerka dragen. 
In het kamp bevalt ze van een tweeling.
 Via de Verenigde Naties lukt het om met haar 
gezin naar Nederland te komen. Na twee maanden 
in Apeldoorn komt ze in 1993 naar Dordrecht. Daar 
wordt nog een dochter geboren. In haar ogen wordt 
er in Nederland respectvol met elkaar omgegaan. 
En, ook belangrijk, hier zijn goede scholen.

Negen jaar geleden is ze gescheiden en sindsdien 
staat ze er alleen voor. Dat is niet altijd even mak-
kelijk. Als het goed gaat met haar kinderen, gaat 
het goed met Alia. Haar jongste dochter woont nog 
thuis. Alia wil niet graag alleen overblijven maar kan 
gelukkig, als ze echt oud is, bij haar oudste dochter 
wonen.
 Met haar kinderen praat ze Nederlands. Dat 
komt vooral omdat haar vier kinderen alleen Neder-
lands spreken. Haar kinderen mogen zelf weten hoe 
zij willen leven. Haar dochters mogen kiezen: met of 
zonder hoofddoek.

Bij Wereldwijven leert ze contact te maken met an-
dere vrouwen en respectvol met elkaar om te gaan. 
Ook verbetert hier haar Nederlands. Als het nodig 
is, helpt ze Jolanda bij problemen. Met ‘Jolanda 
boos’ of ‘Jolanda blij’ weet ze de stemming goed 
weer te geven. 
 Het allerbelangrijkste is dat ze meer zelfvertrou-
wen heeft gekregen. Daar is zij, en ook Jolanda, trots 
op. Gesprekken met een psychoog hebben daarbij 
geholpen. Van een verlegen vrouw die het niet aan-
durft om met anderen te praten, is ze veranderd in 
een vrouw die nu zelfs op de foto durft.

●
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Yaasmiin laat voorafgaand aan het gesprek op fluistertoon aan Laura weten dat 
ze niet onbeleefd wil zijn, maar dat ze mannen geen hand mag geven. Van die 
verlegenheid is tijdens het gesprek verder niets meer te merken.
 Yaasmiin, vernoemd naar de bloem jasmijn, groeit op in Mogadishu.  
Op jonge leeftijd overlijdt haar vader. In Somalië mogen meisjes vanaf hun  
12e levensjaar niet zonder mannelijke begeleiding naar buiten. Zij heeft 
huisarrest tot haar huwelijk in haar 14e levensjaar. Haar man is 22. Door 
haar huwelijk mag ze onder mannelijke begeleiding naar buiten. Zij doet het 
huishouden en past op de kinderen. Haar man werkt met een naaimachine 
en maakt kleding en gordijnen, die zij op haar beurt verft. Samen met haar 
moeder verkoopt ze de kleding op de markt. Yaasmiin krijgt drie kinderen. 
Haar moeder en zij zijn zelfs tegelijkertijd zwanger. Yaasmiins’ jongste zus heeft 
dus dezelfde leeftijd als Yaasmiins’ oudste dochter.

De oorlogssituatie zorgt voor veel angstige momen-
ten. In het verhaal van Yaasmiin komen de woorden 
veilig en onveilig vaak voor. Vanwege die oorlogs-
dreiging wordt een vals paspoort voor haar geregeld.  
Na een overstap in Dubai belandt ze op 24 juni 
2006 in Nederland, zwanger van haar vierde kind. 
Haar dochter wordt in het asielzoekerscentrum 
in Dronten geboren. Daar wordt - en dat vindt 
ze heel bijzonder - rekening gehouden met haar 
achtergrond. Buiten het asielzoekerscentrum wordt 
namelijk mannelijke of vrouwelijke begeleiding gere-
geld. Na een periode in Dronten komt ze terecht in 
Warffum, in de provincie Groningen. Hier ont-
moet ze veel aardige mensen. Dat komt ook omdat 
Yaasmiin heel sociaal is en graag contact maakt 
met anderen. Echt een ‘mensenmens’. Zo klopt ze 
regelmatig aan bij haar buren voor een praatje en 
wordt de buurt getrakteerd op zelfgebakken koekjes. 
Dat leidt als vanzelf tot goed contact. In Warffum 
komen ook haar man en kinderen na anderhalf jaar 
over. Ieder wil het gezin helpen. Vluchtelingenwerk 
zorgt voor taalles en Yaasmiin kan goed overweg met 
de docent Nederlandse taal. Wanneer ze uiteindelijk 
naar Dordrecht verhuist krijgt ze nog drie kinderen. 
Samen met haar man heeft ze nu zeven kinderen. 
Haar familie woont verspreid, een zus in Oeganda, 
haar moeder in Zweden. 

Yaasmiin draagt een lange hijab vanwege haar ge-
loof. In Somalië werd een hoofddoek verplicht toen 
het oorlog werd. Daarvoor mochten vrouwen, net 
als in Nederland, een eigen keuze maken. Als kind 
wilde zij geen hoofddoek. Nu heeft het dragen van 
een hoofddoek voor haar een religieuze betekenis. In 
2017 is ze op bezoek geweest in Somalië. Dat voelde 
niet veilig en daardoor bleef ze er korter dan vooraf 
gepland. Haar kinderen zijn benieuwd naar Somalië 

en ze wil hen het land ooit laten zien. 
 Yaasmiin komt nog niet zo lang bij Wereldwij-
ven. Vanaf juli 2018 een dagdeel per week. Hoewel 
haar man kleding maakte met een naaimachine, is 
voor haar veel nieuw. We praten over de verschil-
len in leefwijze tussen Somalië en Nederland. Met 
vriendinnen koffie drinken, dat kan hier. Want ja, zij 
kent alle Somaliërs in Dordrecht. Gezellig ook, al 
die culturen bij Wereldwijven. Al ga je, als je er even 
geen erg in hebt, automatisch in je eigen taal praten.

Ze vindt het belangrijk om Nederlands te leren. 
Daar doet ze de nodige moeite voor: elke maandag 
en donderdag Nederlandse les, dagelijks het nieuws 
kijken, luisteren naar de spreekbeurten van haar 
kinderen en hun boeken lezen. Thuis wordt met 
haar man Somalisch gesproken. Hun kinderen pra-
ten terug in het Nederlands. De kinderen zijn trots 
op hun moeder - ze vinden bijvoorbeeld dat ze goed 
kan koken - en dat maakt haar weer trots. 
 Tot slot spreken we over de toekomst en hoe dat 
zal gaan met kinderen die hier opgroeien. Yaasmiin 
heeft geleerd dat een man belangrijker is dan een 
vrouw. In Nederland is dat volgens haar andersom: 
de vrouw staat op één, dan komt de man. Nog een 
verschil is dat Somalische vrouwen het binnenshuis 
regelen en mannen buitenshuis. Hier is het echt 
anders. Haar kinderen wil ze over die verschillen in-
formeren. En dan mogen haar kinderen zelf kiezen 
hoe ze hun leven invulling willen geven.

●

 Yaasmiin Mohamedamii - Somalië ‘Ik wil graag contact. Ik ben  
een veelprater’
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Suzy begint het gesprek als volgt: ‘Ik ben Suzy Löw, 54 jaar en ik ben trots op 
mijn twee kinderen en vier kleinkinderen.’ Dat het maar duidelijk mag zijn.
Ze is in Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, geboren. Haar ouders gaan uit 
elkaar als haar moeder zwanger is van Suzy. Moeder, opa, oma en een oom 
voeden Suzy en haar drie broers op. In haar puberteit heeft ze, naast school, 
een bijbaan als fotomodel voor het bedrijf Honda. Op zestienjarige leeftijd 
wordt ze voor de keus gesteld om mee te gaan naar Nederland of in Indonesië 
te blijven. Haar moeder is al enkele keren op bezoek geweest bij een tante in 
Nederland, heeft daar een leuke man ontmoet en ziet meer toekomst in 
Nederland. Op de dag dat alle papieren na veel gedoe voor het gezin zijn 
geregeld, overlijdt haar opa. Dat maakt het extra moeilijk om afscheid te 
nemen van Indonesië. 

 Suzy Löw - Indonesië

‘Ik zorg graag voor een  
gezellige sfeer’

Op 16 mei 1981 komt Suzy vanuit Jakarta in Dor-
drecht aan. Die datum vergeet ze nooit. Het betekent 
een nieuw begin. In die tijd is Nederland een rustig 
land, vooral op zondag. Ze trouwt met een Indonesi-
sche man, die al lang in Nederland woont. Ze behaalt 
allerlei diploma’s, zoals een typediploma en een 
EHBO-diploma, en volgt Nederlandse les. Na haar 
scheiding voedt ze haar kinderen alleen op. 

Via de organisatie MEE, intermediair tussen Sociale 
Dienst Drechtsteden en leerwerkbedrijven, belandt ze 
bij Wereldwijven. Daar komt ze nu drie jaar, twee keer 
per week. Bij binnenkomst kon ze naar eigen zeggen 
helemaal niks. Nu is ze goed in haken en borduren en 
vooral ook in verkopen. In het weekend maakt ze re-
gelmatig deel uit van de winkelbrigade. Klanten vallen 
voor haar charmes. Een voorbeeld ter illustratie: als 
een bezoeker uit België aarzelt over de aankoop van 
een tas zegt ze: ‘Als u straks terug bent in België, kunt 
u deze tas niet meer gemakkelijk op de kop tikken’, 
waarna de koop wordt gesloten. 
 Op persoonlijk gebied is Suzy bij Wereldwijven 
gegroeid en opgebloeid. Zo was ze heel actief bij 
het Voorstraat Noord festival, waar de vrouwen van 
Wereldwijven smakelijke hapjes serveerden. Ze nam 
bestellingen op alsof ze al jaren in de horeca werk-
te, terwijl ze in haar begintijd bij Wereldwijven heel 
stilletjes was. Suzy heeft last van reuma. Thuis spaart 
ze haar energie om naar Wereldwijven te kunnen. 

Wereldwijven gèèft haar energie. Suzy is een vrouw 
die positief bijdraagt aan de sfeer. Ze is van ‘goede-
morgen’ en als het nodig is geeft ze een schoudermas-
sage. Als Suzy er is, gaan de vrouwen met elkaar aan 
de praat. Ze is een zonnestraaltje en superzorgzaam. 
Zonder haar aanwezigheid op donderdagmiddag is de 
sfeer heel anders. Ze is gelovig. ‘Blijf vragen wat God 
voor je wil’, vertelt ze. Ze is trots dat ze bij Jezus is. 
Soms huilt ze daarom van geluk. 

Na een ziekte waarbij ze veel bloed verloor, heeft 
ze soms voorspellende dromen en beschikt ze over 
bijzondere spirituele krachten. Ze ziet bijvoorbeeld 
waarom mensen verdrietig zijn. Laura vertelt dat Suzy 
allemaal dingen over haar verleden wist, die ze haar 
nooit had verteld. Ze voelt dingen aan. ‘Wat ik op 
dat moment vertel, dat ben ik niet zelf. Ik moet iets 
overbrengen. Het lijkt of iemand anders iets zegt.’ Zo 
voelde ze dat een van de Wereldwijven na haar overlij-
den afscheid kwam nemen. Ze zag haar in de gang en 
moest de vrouwen bedanken dat ze naar de begra-
fenis waren gekomen. Zo heeft ook zij een bijzonder 
verhaal.

●
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‘Ik ben flexibeler geworden en  
kan gemakkelijker omgaan met 
veranderingen’

 Nicolien Brandenburg - Nederland 

Jolanda zet koffie. Bij binnenkomst wil Nicolien aan de linkerkant van de 
tafel plaatsnemen. Vanaf die kant heb je uitzicht op een kale muur. Omdat de 
spullen van Jolanda daar liggen, neemt ze plaats aan de andere kant van de 
tafel. Van daaruit kijk je naar een drukke muur. Later tijdens het gesprek wordt 
duidelijk waarom Nicolien liever naar een kale muur kijkt.

Nicolien is een geboren en getogen Dordtse. Ze her-
innert zich weinig van haar jeugd. Op de basisschool 
krijgt ze het labeltje dyslexie. Het echte, bewuste 
leven begint voor haar pas wanneer de diagnose 
PDD-NOS wordt gesteld. Dat is een stoornis bin-
nen het autismespectrum. Een doorverwijzing van 
een bedrijfsarts zorgt uiteindelijk voor duidelijkheid. 
Na deze diagnose begint ze, zoals ze zelf zegt, weer 
opnieuw met leven - in haar eigen tempo en binnen 
haar mogelijkheden. Dat is pas in haar 33e levens-
jaar. Het is voor haar prettig om te weten wat haar 
nu precies scheelt. Met begeleiding bouwt ze zo een 
ander bestaan op. Daarvoor kostten allerlei activi-
teiten altijd veel energie. Ze deed wat anderen ook 
doen, zoals op vakantie gaan, maar met de grootst 
mogelijke moeite. 
 Nicolien heeft haar diploma in Bosbouw en na-
tuurbeheer. Het is dus niet verwonderlijk dat ze het 
liefste buiten is. Naast Wereldwijven werkt ze twee 
dagdelen in de kwekerij bij Het Vlijpark, een actieve 
vereniging voor natuurlijk tuinieren. 

Ze komt nu ruim vier jaar bij Wereldwijven. Samen 
met haar levensloopbegeleider liep ze doodgewoon 
naar binnen, nadat ze op de vrijwilligersvacaturesite 
over Wereldwijven had gelezen. Ook voor Jolanda 
was de komst van Nicolien bijzonder leerzaam.  
Nicolien heeft structuur nodig en het kan bij  
Wereldwijven vrij chaotisch zijn. 
 Twee ochtenden per week is ze bij Wereldwijven. 
‘In de loop der jaren ben ik van een bang wezeltje 
en onzeker geval gegroeid naar een veel stabielere 
persoon’, aldus Nicolien. Dat is gelukt door gewoon 
wekelijks terug te komen bij Wereldwijven. Op 
Het Vlijpark heeft ze heel gestructureerd werk. De 
chaos, zoals die bij Wereldwijven op haar over-
komt, en het wennen aan de steeds verschillende 
gezichten dragen bij aan haar flexibiliteit. Had ze 
vroeger een vaste plek nodig, tegenwoordig kan ze 
op verschillende plaatsen werken. Die bedrijvigheid 
voorkomt zelfs een terugval. Ze geeft een voorbeeld 
om duidelijk te maken hoe ze is veranderd: ‘Nu loop 
ik van de bushalte door de stad over de markt naar 

Wereldwijven. Daar had ik vroeger niet aan moeten 
denken.’ Jolanda is voor haar een verbindende 
factor. Dat zij er is, is al genoeg. Nicolien werkt aan 
de ingewikkelde opdrachten. Dat is werk met een 
hoge moeilijkheidsfactor. Alle informatie komt bij 
Nicolien binnen: ‘Ik hoor ook alles’. Zodra Jolanda 
de deur uit is, wordt Nicolien daarom direct door 
de aanwezige vrouwen aangesproken. Dat is wel een 
valkuil, omdat ze heel erg overprikkeld kan raken. Al 
met al kan ze nu makkelijker omgaan met verande-
ringen. Vroeger werkte ze elke dag met een plan-
bord. Dat is nu niet meer nodig. Momenteel heeft 
ze geen externe begeleiding meer.

Op de dag van het interview krijgt ze een nieuwe 
hond. En een hond is heel belangrijk in haar leven. 
Haar vorige is onlangs overleden en kwam vaak 
mee, ook al kon dat om geloofsredenen lastig zijn 
voor aanwezige moslima’s. De hond en zij hebben 
veel aan elkaar gehad. Ze leerde haar hond om 
contact te maken met andere honden. Dankzij haar 
hond maakte zij op haar beurt contact met andere 
mensen. Nicolien leest in haar vrije tijd veel Fan-
tasy, in het Engels. De hele Harry Potter serie staat 
bij haar in de kast. 
 Ze is trots op wat ze heeft bereikt in haar leven. 
Op dit moment weet ze wat ze wel en wat ze niet 
kan. De balans tussen rust en activiteit is in orde. 
Daardoor gaat het nu goed met haar. De toekomst 
is dichtbij, want Nicolien leeft bij de dag en kijkt 
niet verder dan vandaag. 

●
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Faten is pas drie jaar in Nederland en nog niet zo lang bij Wereldwijven. 
Jolanda en Laura genieten van haar enorme enthousiasme. Laura vindt Faten 
zelfs een voorbeeld voor anderen. Op 26 augustus 2015, op 41-jarige leeftijd, 
bereikt ze als Syrische vluchteling ons land. Vanaf september 2018 doet Faten 
via de Sociale Dienst mee aan een taalwerkstage van 12 à 16 uur per week 
in het naaiatelier van Wereldwijven. Deze stage sluit goed aan bij wat ze al 
kan. Ze vindt het leuk om met naaimachines te werken en ze vindt het vooral 
belangrijk dat ze hier met andere vrouwen Nederlands kan praten. 
 Het is niet verwonderlijk dat ze al zo goed Nederlands spreekt, want ze is 
ontzettend leergierig en doet er veel moeite voor. Ze maakt contacten in haar 
buurt en in de bibliotheek. Een taalcoach in haar woonplaats Papendrecht 
helpt haar en zelf helpt ze ook andere buitenlandse vrouwen met hun 
taalvaardigheden. 

 Faten Khoudari Alhakim - Syrië ‘Ik ben er trots op dat iedereen  
mij wil helpen’

Faten is geboren in Damascus. Ze komt uit een 
groot gezin met vier zussen en vijf broers. Zelf is ze 
tweede in de kindrij. Haar moeder overlijdt op jonge 
leeftijd, pas 35 jaar. Haar vader woont nog steeds in 
Syrië. Ze is een vrolijk kind en heeft een goed leven 
tot de oorlog in 2009 uitbreekt. Ze maakt die oorlog 
zes jaar lang intensief mee. Het is een periode met 
veel verdriet en angst. Nadat hun huis is gebombar-
deerd, woont het gezin in een kamp in een wijk in 
Damascus. Het lukt haar en haar familie niet om 
een ander huis te vinden. 
 In Syrië krijgt ze samen met haar man vier 
kinderen. Vanwege de oorlog is het veiliger om in 
Libanon te wonen, maar haar man, een Palestijn, is 
daar niet welkom. Ze besluit daarom om alleen naar 
Nederland te reizen want eenmaal in Nederland, zo 
weet ze, is gezinshereniging mogelijk. Ze verkopen 
hun auto om onderweg mensen te betalen die haar 
kunnen helpen. Een lange reis volgt. Van Libanon 
steekt ze met een schip in één dag over naar Turkije. 
Na een verblijf van een maand kan ze mee op een 
rubberboot naar het Griekse eiland Samos; een 
spannende, angstige nachtelijke overtocht op een 
overvolle boot met een slecht werkende motor. 
Op Samos loopt ze ongeveer zestien uur om op de 
plaats te komen waar ze kan worden geregistreerd. 
Met haar enige kleding slaapt ze een paar nachten 
op een kale vloer. Van Samos gaat het verder naar 
Athene en van Athene lopend naar Macedonië. Een 
kleine rivier wordt overgestoken met een rubber-
boot. Ze loopt ’s nachts, op blote voeten die groen 
uitslaan. Van Macedonië gaat het per trein naar 
Servië. Vanuit Servië arriveert ze te voet in Hon-
garije. Bij een moskee wordt ze geholpen aan eten 
en ook schoenen. Ze rust drie dagen uit en mensen 
ter plaatse helpen haar aan vervoer per auto, die 
wordt afgeplakt met foto’s van kinderen, zodat het 

van buiten lijkt alsof kinderen worden vervoerd. 
Zonder aanhoudingen komt ze uiteindelijk aan bij 
een vriendin in Sittard. Daar stapt ze na een paar 
dagen op de trein naar asielzoekerscentrum (AZC) 
Ter Apel. Daarna verblijft ze nog op tal van andere 
plaatsen, waar ze het niet altijd even makkelijk 
heeft, en komt ten slotte terecht in een nieuw AZC 
in Rijswijk, een plaats die haar bevalt. In Rijswijk is 
alles wat nodig is dichtbij. Met trein en tram is alles 
bereikbaar. In Den Haag volgt ze Nederlandse les. 
In die tijd krijgt ze ook een verblijfsvergunning, een 
belangrijk moment. 
 Dan ontvangt ze de mededeling dat er een huis 
voor haar beschikbaar is in Papendrecht. Wanneer 
ze post krijgt met die mededeling over dat huis, laat 
ze de brief eerst dicht. Zo graag wil ze in Rijswijk 
blijven. Nu woont ze met haar man en kinderen in 
Papendrecht.

Faten heeft een duidelijk beeld over de toekomst. 
Ze hoopt dat haar kinderen diploma’s halen en werk 
vinden, dat ze trouwen en kinderen krijgen. Ze wil 
een lieve oma zijn, een opleiding volgen, een vaste 
baan vinden, geld verdienen en andere mensen, 
die het minder goed hebben, helpen. Als het veilig 
genoeg is, wil ze familie in Syrië bezoeken. Haar 
vader en broer wonen in Syrië, een zus in Jordanië. 
Of ze ooit terug zal gaan, weet ze nog niet. Dat is 
een moeilijke beslissing. Haar positieve levensin-
stelling staat in schril contrast met wat ze heeft 
meegemaakt. Ze is glunderend aan de slag in het 
naaiatelier. Laura en Jolanda worden keer op keer 
vrolijk van haar aanwezigheid en uitstraling.

●
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 Hatungimana Mubamba - Burundi

‘Ik ben blij met de contacten  
bij Wereldwijven’ 

Mubamba is blij met Wereldwijven. Daardoor komt 
ze naar buiten. Anders zit ze in haar eentje thuis. 
Bij Wereldwijven vindt ze het gezellig. Ze geniet van 
de contacten met de andere vrouwen. Sommige 
vrouwen ziet ze ook buiten Wereldwijven. Wil je 
contact maken, dan moet je Nederlands praten met 
elkaar, maar soms praat je in je eigen taal omdat je 
dat makkelijker kan verstaan.
 
Mubamba is moslima en legt uit hoe dat in Burundi 
zit. De man mag volgens haar geloof met meerdere 
vrouwen trouwen, tot aan vier vrouwen toe. Het 
mag, het moet niet. Elke vrouw is even belangrijk. 
Als de een bijvoorbeeld een huis krijgt, moet de 
ander dat ook krijgen. Via een WhatsAppgroep heeft 
ze nog contacten met mensen uit Burundi. 
 Laura is trots op hoe Mubamba eruit ziet. Als 
Mubamba binnenloopt, komt er een zonnestraal 
binnen. Zo fel gekleurd en vrolijk. Zo kleurrijk. 
 Jolanda, die binnen komt lopen, maakt meteen 
een foto en vertelt over Koningsdag 2015. Op het 
Scheffersplein mogen ondernemers uit de binnen-
stad van Dordrecht op een bijzondere manier hun 
producten laten zien. Wereldwijven, met onder an-
deren ook Mubamba, is daarbij. Het moment dat zij 
de koning zien, is Jolanda heel trots op alle vrouwen. 
Maar Mubamba is niet trots. Dat snapt Jolanda op 
dat moment niet. Tot Mubamba duidelijk maakt dat 

zij hier in Nederland zit met onze koning, terwijl in 
haar land oorlog is. Hoe kan ze blij zijn? Daar voelt 
ze zich schuldig over. Hoe Jolanda en Laura haar nu 
meemaken, drie jaar later, laat zien hoe zij is veran-
derd. Nog steeds kan het gebeuren dat Mubamba 
lichamelijk hier aanwezig is, terwijl haar gedachten 
afdwalen naar haar eigen land. Maar het is fijn om 
te zien dat Mubamba nu op sommige momenten 
blij kan zijn. Af en toe zien ze een grote lach. Ze 
hoeft geen schuldgevoel te hebben omdat zij hier is 
en er moeilijkheden zijn in haar geboorteland. 

Onlangs gingen 55 vrouwen mee met een uitstapje 
naar Amsterdam. In het metrostation is het bijzon-
der om mee te maken dat Mubamba een moment 
om stilte vraagt voor Marijke. Marijke was een van 
de deelnemers bij Wereldwijven en is niet lang daar-
voor overleden. Dit mooie gebaar laat het groepsge-
voel van Wereldwijven zien. 
Mubamba heeft een droom. Ze wil dat haar idee 
werkelijkheid wordt: een sportclub waar vrijwilligers 
op een goedkope manier kunnen sporten. Ze denkt 
aan Zumba, wandelen en rennen. Terwijl ze dit ver-
telt, maken haar handen al hardloopgebaren. 

●

Aan het begin van het gesprek schrijft Hatungimana haar voornaam op. 
Meestal gebruikt ze haar achternaam Mubamba als voornaam − Hatungimana 
is voor veel mensen lastig uit te spreken. Ze groeit op in Afrika in het 
land Burundi, buurland van Congo, Rwanda en Tanzania, en trouwt al op 
jonge leeftijd. Ze krijgt zelf geen kinderen en helpt bij de opvoeding van de 
kinderen van andere vrouwen. In 2007 vlucht ze vanwege de oorlogssituatie 
naar Nederland en woont een paar jaar op verschillende plekken vanwege 
problemen met haar verblijfsvergunning. Over die tijd praat ze niet graag.
 Sinds 2009 woont ze in Dordrecht. Twee keer per week komt ze bij 
Wereldwijven. Bij haar familie in Burundi heeft ze al het nodige naaiwerk 
geleerd. Ze leert Nederlands in het AZC, in Rotterdam en bij de cursus 
Inburgering van het Da Vinci College in Dordrecht. Naast Nederlands spreekt 
ze meerdere talen: Kirundi, Swahili, een beetje Frans en Engels. Kirundi is de 
officiële en belangrijkste taal in Burundi.
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De oudste deelnemer aan Wereldwijven is Mia, de 82-jarige moeder van 
Jolanda. Mia is een Limburgse, opgegroeid in de mijnstreek. Op haar 23e 
komt ze na omzwervingen via Roermond, Zwolle, Deventer, Nijmegen en 
Amsterdam terecht in Dordrecht. Haar toenmalige man kon via zijn werkgever 
Fokker hier een huis regelen. Dat ging niet zonder slag of stoot. Toen ze 
haar tweede kind kreeg zei ze namelijk tegen hem: ‘Nu moet je maar eens 
zorgen dat er een huis komt. Kinderen maken en geen huis en dan bij de 
schoonouders inwonen, dat is niet leuk. Een huis, anders mag je de kinderen 
houden en ben ik weg.’ Lachend zegt ze: ‘Mannen moet je zo aanpakken.’  
Het zegt veel over haar onafhankelijke opstelling.
 Als ze in Dordrecht komt wonen, weet ze meteen dat ze er nooit meer weg 
wil. De huizen, de havens, de Biesbosch, de zee (Zeeland), een grote stad 
(Rotterdam) en het Mastbos in Breda dichtbij. Wat wil je nog meer.

 Mia Strijbos - Nederland

‘Ik ben trots op wat mijn dochter 
heeft neergezet en dat het allemaal 
uit haar bolletje komt’

Als de kinderen eenmaal naar school gaan, vindt ze 
werk bij Linders, destijds een bekende woning- 
inrichter. Ze vertelt met schalkse blik dat ze bijver-
diende door mensen aan te bieden bij haar thuis 
hun gordijnen te laten maken. Dan hoefden ze 
minder lang te wachten. Ondertussen konden ze te-
levisie kijken en een kopje koffie drinken. Vanaf haar 
40e zorgt ze alleen voor haar drie kinderen. Zelfs na 
haar vervroegde uittreding werkt ze tot haar 75e in 
een hotel. En ze had rond de 300 klanten waar ze 
naaiwerk voor uitvoerde.

Vanaf het prille begin is Mia betrokken bij het werk 
van haar dochter. Ze naait al voor het eindexamen 
van Jolanda voor de Willem de Kooning Academie 
de kleding en wit de muren rond de stand in het 
Stadhuis, waar Jolanda examen doet. Als Jolanda 
haar diploma ontvangt en Mia, doodop, uitrust 
tegen een pilaar, zegt iemand: ‘wie heeft nu eigenlijk 
examen gedaan, jij of je dochter?’
 Bij Wereldwijven vindt ze het geweldig om te 
zien hoe het er onder elkaar met de dames aan 
toegaat. De vrouwen komen binnen en ze kunnen 
niets. Na een tijdje zie je ze groeien. Prachtig om 
te zien. De rol van Mia is niet te onderschatten, zo 
geven Jolanda en Laura aan. ‘Mia is onze reddende 
engel. Als er opdrachten zijn die niemand ziet zitten, 
kan zij altijd worden gebeld.’ Mia is mee geweest 
met het uitje van Wereldwijven naar Parijs. Beiden 
prijzen haar instelling: ‘Je hoort haar niet klagen 
en met haar rollator weet ze overal naar binnen te 
komen.’ Mia geniet elk jaar opnieuw van de nieuw-
jaarsborrel. De ramen worden dichtgeplakt en dan 
gaat iedereen uit zijn dak.

 Een ding is jammer. De vrouwen willen allemaal 
Nederlands leren. Onder elkaar vervallen ze echter 
gauw in hun eigen taal. Ze doen zichzelf daarmee  
te kort. 
 ’s Zaterdags stond ze vaak in de winkel en vond 
het leuk om klanten het verhaal over Wereldwijven 
te vertellen. Ze wilde niet opscheppen en hoefde 
zelf niet zo nodig op de voorgrond te staan. Op het 
laatst vertelde ze daarom pas dat de ontwerpster 
haar dochter is. Mia heeft haar drie kinderen alleen 
grootgebracht. Ze heeft ze onafhankelijkheid, eer-
lijkheid, menselijkheid en creativiteit meegegeven. 
Jolanda had vroeger als oudste al verantwoordelijk-
heidsgevoel naar haar broer en zus. Omdat Mia veel 
werkte, moest ze daarop kunnen vertrouwen.

Moeder en dochter zijn altijd veel met elkaar 
opgetrokken. Als het over Wereldwijven gaat is zij 
als moeder vooral trots op Jolanda, Wereldwijven 
kan zij niet los zien van haar dochter. Overal waar 
ze met Jolanda komt, kennen mensen haar, tot in 
Aruba aan toe. Haar creativiteit heeft ze niet van 
een vreemde. Als kind was ze altijd iets aan het 
verzinnen of aan het tekenen. Ze zat nooit stil. Ook 
was ze toen al bezig met inrichting. Als ze blauw 
mooi vond, werd haar kamer blauw. Kenmerkend 
voor haar dochter is haar lichaamstaal. Jolanda 
spreekt met grote armgebaren en met haar handen 
en vingers.

●
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 Run Jibril - Somalië

‘Ik geniet van rust, durf vragen  
te stellen en heb veel geleerd bij 
Wereldwijven’

‘De meeste Somaliërs vinden verhuizen leuk’, lacht 
ze, ‘maar ik vond het in Birmingham veel te druk.’ 
Nederland is rustig en schoon. Ik houd van mijn 
rust, het liefst blijf ik thuis. Ik ga zeker niet meer 
verhuizen.’
 In Mogadishu volgt Run een opleiding tot 
doktersassistent en assistent fysiotherapie. Haar 
diploma’s raken onderweg kwijt en kort na haar ver-
trek overlijdt haar vader in Somalië. Zo zijn er meer 
gebeurtenissen die haar leven tekenen. De eerste 
jaren in Nederland kampt ze met ziekte. Haar man 
en drie kinderen komen over, maar het huwelijk 
houdt geen stand. Na hun scheiding verhuist haar 
man met haar twee dochters naar Groot-Brittannië. 
Haar zoon, ze twijfelt even over zijn leeftijd, woont 
in Dordrecht. Nu wil Run heel graag een wat ouder 
pleegkind in huis, eentje van 13 of 14 jaar. 
 Run is een moslima die haar vingers soms 
beschildert met henna. Buiten Wereldwijven heeft ze 
veel contact met Somalische vrouwen. Gezamenlij-
ke activiteiten zijn het lezen van de Koran, praten, 
koken en gezellig eten met elkaar.

Ruim vier jaar geleden komt Run bij Wereldwijven. 
Ze kan dan een beetje handwerken. Nu borduurt 
ze de moeilijke opdrachten. Ze heeft zich enorm 
ontwikkeld en is elke week anderhalve dag aanwezig. 
Bij Wereldwijven horen voor haar woorden als mooi, 
prachtig, gezellig, praten en samen. Run zit op een 
vaste plek vanwaar je kan zien wie binnenkomt. 
Ze is altijd een van de eersten en altijd op tijd. 

Nieuwsgierig, direct, duidelijk uitkomend voor haar 
mening, vragen stellend: dat is Run ten voeten uit. 
Voor de leidinggevenden is dat fijn. Daardoor leer 
je elkaar beter kennen. Er zijn vrouwen die je nooit 
hoort. En het is heel vervelend als vrouwen zeggen: 
“Het is goed, ’t is goed, ja ja” en pas als de begelei-
ders weg zijn, zeggen wat ze echt vinden. 
 Over Nederlands gesproken: soms praten vrou-
wen in hun eigen taal. Run vindt het juist belangrijk 
om de Nederlandse taal te spreken. Zo gaat zij 
ook elke week naar de naailes in buurtcentrum De 
Buitenwacht in Krispijn om te luisteren naar de 
vrouwen daar en zo beter Nederlands te leren. 
 We stoeien met elkaar over de betekenis van het 
woord trots. Vertalingen in het Somalisch en Engels 
helpen niet echt. Uiteindelijk krijgen we het te pak-
ken: supertevreden, blij. Run is blij met het feit dat 
ze best goed Nederlands spreekt. De leidinggeven-
den vinden het fijn dat ze zich gelijkwaardig opstelt. 
En ze genieten vooral van haar prachtige glimlach.

●

Run durfde niet te lachen, omdat ze onzeker is over haar tanden. Dat speelt 
langzamerhand steeds minder een rol en regelmatig breekt een stralende 
lach door. Haar naam heeft een betekenis. Run staat voor waar, echt. Op 
haar 23e vertrekt ze vanwege de oorlog uit Mogadishu, de hoofdstad en 
grootste stad van Somalië. De datum van aankomst in Amsterdam staat in 
haar geheugen gegrift: 20 november 1992. Vanuit Amsterdam vertrekt ze 
naar het asielzoekerscentrum in Luttelgeest. Na in verschillende plaatsten 
gewoond te hebben - Almelo, Gorinchem, Birmingham in Groot Brittannië en 
Papendrecht - belandt ze uiteindelijk in Dordrecht.
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Met dank aan:Met dank aan:

Vrienden van WereldwijvenVrienden van Wereldwijven
Adviseurs van WereldwijvenAdviseurs van Wereldwijven
Stichting DOENStichting DOEN

St. Bijzonder Neutraal Onderwijs St. Bijzonder Neutraal Onderwijs 
Dordrecht e.o.Dordrecht e.o.
Klanten, samenwerkingspartners en Klanten, samenwerkingspartners en 
opdrachtgeversopdrachtgevers
en alle anderen die Wereldwijven een en alle anderen die Wereldwijven een 
warm hart toedragen.warm hart toedragen.

Interviews door Bert den BoerInterviews door Bert den Boer
Foto’s door Denise MotzFoto’s door Denise Motz
Vormgeving door stoopmanvosVormgeving door stoopmanvos

Dit boekje is opgedragen aan 
Marijke Morris.
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