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We leerden eerst hoe we een interview goed kunnen 
voorbereiden, kennis die ook goed van pas komt bij het 
voorbereiden van een belangrijk gesprek of een afspraak, 
bijvoorbeeld over vrijwilligerswerk of werk. Dus eerst goed 
nadenken over wat je wilt weten en hier goede vragen bij 
bedenken. Tijdens het interview willen we alles begrijpen 
zodat we kunnen doorvragen. We oefenden dit samen tijdens 
de eerste bijeenkomst en schreven daarna kleine artikelen 
om elkaar aan u, de lezer, voor te stellen!

Docent worden 
Nadat we samen op de redactie geoefend hadden met 
interviewen en alles goed onder de knie hadden gingen 
we onze vaardigheden inzetten tijdens interviews met 
Rotterdammers op straat, vlakbij de redactie of in de buurt 
van waar wij wonen. En dat was nog best spannend, zowel 
voor ons als voor alle voorbijganger die door onze diepe 
vragen aan het denken werden gezet! We vroegen hen: Wat 
wilt u bereiken in het leven? Wat is uw droom? En hoe kan ik 
mijn dromen bereiken?

Sommigen van ons droomden vroeger van een baan als 
docent! Of we waren zelfs al hard op weg om deze droom 
waar te maken. Maar nu is het een grote uitdaging geworden 
om ook in Nederland docent te worden omdat we eerst 
de taal goed moeten leren. Onderzoek wees uit dat er 
bij Stichting Mano samen met HET LAB Rotterdam een 
leerwerktraject is gestart dat een mooie eerste stap biedt om 
deze droom te realiseren. We maakten meteen een afspraak 
en interviewden initiatiefnemer Tom en deelnemer Noura!

Rondleiding op de bouwplaats 
Een krant zonder columns is geen echte krant en dus gingen 
wij ook aan de slag met onze eigen verhalen. Wat waren 
vroeger onze dromen, wat betekende onze vlucht voor de 
gedroomde plannen die we hadden en zijn er nu nieuwe 
dingen waar wij van dromen? Wij lieten veel plannen die wij 

hadden achter in het land dat wij ontvluchten. Maar nu in 
Nederland maken we nieuwe plannen en ontstaan er nieuwe 
dromen om te realiseren, zo schrijven wij in onze columns 
over ‘Dromen bereiken.’

Dromen hadden alle mensen die uit Rotterdam vertrokken 
of er juist arriveerden. De verhalen van deze mensen worden 
straks tentoongesteld in museum FENIX dat momenteel op 
Katendrecht wordt gebouwd. Een deel van onze redactie is 
bijzonder geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met 
bouw en projectmanagement. We namen contact op en 
kregen een rondleiding over de bouwplaats gevolgd door 
een uitgebreid interview met directeur Anne Kremers, 
conservator Selinay Sucu en werkvoorbereider Jacco van de 
Wolf.

Een eigen kapsalon 
Masi en Arman hadden hun eigen beauty en kapsalon in Iran 
en droomden eenmaal in Nederland maar van een ding. Ze 
deden mee aan SamenOndernemen, het traject dat Nieuwe 
Rotterdammers alles leert over het hebben van een eigen 
onderneming in Nederland, en grepen elke kans aan om 
hun droom realiteit te maken. Onlangs werd Masi Hairstyle 
& Beauty feestelijk geopend in historisch Delfshaven. “En nu 
begint alles pas echt”, stellen zij in het interview dat wij met 
hen hielden!

En er was nog een droom die uitkwam voor De Nieuwe 
Rotterdammert en we kunnen het nog steeds niet helemaal 
geloven, maar op eens zaten we aan tafel met niemand 
minder dan Koning Willem-Alexander! Zijne Majesteit de 
Koning kwam naar Stichting Mano voor een werkbezoek 
aan ons programma SamenDoorSamen. Het was de 
buitenkans voor enkele ervaren journalisten van De Nieuwe 
Rotterdammert om hem te interviewen! “Dat zoveel 
vrijwilligers en zoveel mensen hier elke dag mee bezig zijn, 
vind ik fantastisch”, liet de koning écht optekenen.

SamenDoorSamen 
is altijd hard op zoek naar 
vrijwilligers!

Zo zijn wij op zoek naar maatjes, die wekelijks met een 
statushouder afspreken en hen thuis laten voelen in 
Rotterdam.

Verder is er ook veel vraag naar taalcoaching, je gaat 
dan voor de duur van drie maanden samen met een 
statushouder oefenen met de Nederlandse taal. 

Geïnteresseerd? 
Kijk dan op onze website: www.samendoorsamen.nl
mail naar: info@samendoorsamen.nl 
of bel naar 010-4222506.

Je bent meer dan welkom, 
we hopen je snel te zien!

De Nieuwe Rotterdammert

De redactie op bezoek bij FENIX.

Heeft u wel eens nagedacht over de vraag wat uw droom is die u echt nog wil bereiken? Wij gingen met deze vraag aan de slag tijdens het maken van deze krant, de 10de editie 
van De Nieuwe Rotterdammert. De afgelopen maanden hebben wij, nieuwe Rotterdammers uit Syrië, Eritrea, Iran, Jemen en Ethiopië met veel enthousiasme gewerkt aan deze 
krant die wij hebben gemaakt om de taal te oefenen, om heel veel Rotterdammers te ontmoeten en de stad te ontdekken waarin wij onze nieuwe dromen willen gaan realiseren!

Een krant over ‘Dromen bereiken’!
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Girmay is een jongen uit Eritrea. Hij is 20 jaar en hij ging naar 
de middelbare school. Zijn hobby is voetbal kijken en spelen. 
Hij denkt dat vrijheid het mooiste ding van Nederland is want 
hij kan bijna alles doen. Girmay woont met zijn familie en hij 
mist zijn vrienden. Hij heeft een droom over heftruckchauffeur 
worden want hij houdt van hard werken. Daarom wil hij een 
opleiding studeren zodat hij heftruckchauffeur kan worden. In 
Eritrea leefde hij op het platteland en wandelde hij vaak met de 
geiten door de velden.

Dit is Ahmad (29) en hij komt uit Syrië. In 2021 vluchtte hij naar 
Nederland door de oorlog en nu woont hij in Rotterdam. Hij 
is bezig met het leren van de Nederlandse taal. Zijn hobby’s 
zijn voetballen, wedstrijden op tv kijken en wandelen. Hij vindt 
Nederland een veilig land en de mensen zijn aardig. Hij ziet in 
Rotterdam veel nationaliteiten uit verschillende landen en vindt 
het daarom een mooiste stad. In Syrië wilde hij docent worden, 
maar nu lijkt het hem moeilijk door de taal. Het is nog wel een 
droom, zegt hij. 

Zijn naam is Taher, hij is 41 jaar en komt uit Jemen. Hij is in 
Nederland sinds augustus 2021 en hij woont in Rotterdam. 
Hij studeerde Civil Engineering en behaalde een master in 
Project Management en een master in Real Estate in Maleisië. 
Hij werkte ook als bouwkundig ingenieur in Maleisië. Nu leert 
hij Nederlands aan de Erasmus Universiteit en tegelijkertijd 
neemt hij deel aan vele cursussen bij Stichting Mano en leert hij 
alles over verschillende methodieken van projectmanagement. 
In de toekomst hoopt hij een professional te worden in 
projectmanagement bij een groot ingenieursbureau. Hij wil 
Nederlands leren en weer als ingenieur werken. 

Abdulaziz is 30 jaar en hij komt uit Syrië. Hij houdt van voetbal 
en voetbal kijken. Hij is fan van Juventus en zelf is hij de spits 
bij Neptunus Schiebroek. In een wedstrijd scoorde hij zelfs zes 
keer! Vroeger, toen hij nog in Syrië woonde droomde hij van 
profvoetballer worden en hij was er dichtbij want hij speelde 
wedstrijden voor Syrië. “Maar nu ben ik te oud”, zegt hij. Als 
trainer wil hij nu Rotterdamse jeugd gaan begeleiden naar de 
top. Dat is zijn droom. Hij is bezig met inburgering.

Aadam (42) komt uit Ethiopië en werkte daar als bouwkundig 
ingenieur. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen. Ongeveer drie 
jaar geleden kwam hij naar Nederland en hij woonde bijna twee 
jaar in het azc en werkte daar als vrijwilliger (straatmaker). Nu 
leert hij Nederlands en woont hij in Rotterdam. Hij kwam naar 
Nederland vanwege de oorlogsomstandigheden in zijn vaderland. 
Hij vindt Nederland een veilig land maar wel koud omdat hij van 
nature warme gebieden gewend is. “Zoals de Sahara”, zegt hij. 
Hij houdt van wandelen en fietsen en hoopt snel zijn gezin te 
herenigen.

Zijn naam is Mohamed. Hij woont in Rotterdam. Hij is 35 jaar 
oud. Hij komt uit Iran. Hij woont nu zes jaar in Nederland. 
Hij werkt als kunstenaar en tekent, schildert en fotografeert. 
Zijn hobby’s zijn muziek luisteren en films kijken. Hij wil een 
professioneel kunstenaar worden zodat hij zijn kunstwerken 
aan meer mensen kan laten zien. Hij heeft Grafisch Ontwerp 
gestudeerd. Hij is bezig met zijn inburgeringsexamen.

De redactie stelt zich voor!

Voor u ligt de tiende editie van De Nieuwe Rotterdammert! De workshop 
journalistiek, waarvan deze uitgave het resultaat is, vormt onderdeel van 
de vele activiteiten die binnen het programma SamenDoorSamen worden 
georganiseerd met en voor statushouders in Rotterdam.
SamenDoorSamen is een programma van Stichting Mano dat zich richt 
op de begeleiding van Rotterdamse statushouders naar een verbeterde 
zelfredzaamheid en participatie in de stad. Sinds 2016 helpen wij 
nieuwkomers zich thuis te laten voelen in Rotterdam. Onze aanpak is 
persoonlijk en op maat. Met elke deelnemer die zich bij ons aanmeldt 
stippelen we in een individueel intakegesprek een route uit om hem of 
haar zo goed mogelijk op weg te helpen in Rotterdam. 

Stichting Mano is al ruim 15 jaar actief om kwetsbare Rotterdammers 

beter aansluiting te laten vinden bij de Rotterdams-Nederlandse 
samenleving. Naast het project SamenDoorSamen organiseert zij vele 
andere projecten, gericht op het geven van een steuntje in de rug aan 
Rotterdammers voor wie een volwaardige deelname aan de maatschappij 
in eerste instantie minder vanzelfsprekend lijkt. Wij richten ons daarbij 
o.a. op statushouders, laaggeletterden, mensen die niet of nauwelijks met 
de computer kunnen omgaan, jongeren die noodgedwongen niet thuis 
kunnen opgroeien en Rotterdammers met een migrantenachtergrond. 

Kijk voor meer informatie op www.stichtingmano.nl 
en/of www.samendoorsamen.nl of neem contact met ons op via  
info@stichtingmano.nl of tel. (010) 4222506.

Woord vooraf van 
SamenDoorSamen & Stichting Mano

De successen van SamenDoorSamen worden mede mogelijk gemaakt door bijdragen van en in samenwerking met:

Aan deze krant werkten verder meer Major, Rozin (redactie), Batoul Tahhan (redactie-assistent) Mosab Anzo (projectcoördinator), Bart van Zessen (workshopdocent)  
en zconcept.nl (grafisch ontwerp).

Voordat we op Rotterdammers afstappen of afspraken maken voor grote interviews, oefenen we eerst samen tijdens de eerste redactiebijeenkomst. We leren een interview 
voor te bereiden door eerst goede vragen te maken en na te denken over wat we heel graag willen weten. Tijdens het interview proberen we alles te begrijpen zodat we kunnen 
doorvragen. We leren alle stappen zodat we de interviews ook opnemen om terug te kunnen luisteren! Na de interviews schreven we deze stukjes om elkaar voor te stellen! 
Prettig kennis te maken!

https://www.stichtingmano.nl/
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De Nieuwe Rotterdammert interviewt 

Zijne Majesteit de Koning!
‘Dat zoveel vrijwilligers en mensen hier elke dag mee bezig zijn is fantastisch!’
Hoog bezoek bij Stichting Mano! Zijne Majesteit de Koning zelf kwam op bezoek op kantoor! Hij kwam langs voor een werkbezoek aan ons programma SamenDoorSamen dat zich 
richt op de begeleiding van Rotterdamse statushouders. Het was de buitenkans voor een aantal ervaren journalisten van De Nieuwe Rotterdammert om hem te interviewen!  
“Dat zoveel vrijwilligers en zo veel mensen hier elke dag mee bezig zijn, vind ik fantastisch”, liet de koning optekenen.

De Koning sprak met de initiatiefnemers en andere 
betrokkenen van SamenDoorSamen over de aanpak, 
ontwikkeling en toekomstplannen van het programma. 
Ook werd de ondersteuning door het Oranje Fonds 
toegelicht en werd gesproken over de uitdagingen 
waarmee het project te maken heeft, zoals de gevolgen van 
de coronapandemie voor het project en de statushouders.

Vervolgens vertelden oud-deelnemers en vrijwilligers 
over hun ervaringen met SamenDoorSamen en over de 
activiteiten en hulp die wordt geboden. Afsluitend ging 
Koning Willem-Alexander in gesprek met redacteuren van 
krant De Nieuwe Rotterdammert en werd hem verteld 
dat statushouders deze krant maken en gebruiken om 
de Nederlandse taal te oefenen, met Rotterdammers 
in gesprek te raken, de stad te ontdekken en zichzelf 
te presenteren en profileren als enthousiaste en 
gemotiveerde Rotterdammers.

SamenDoorSamen neemt deel aan het programma 
Meedoen, Samen uit de Armoede van het Oranje Fonds. 
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn 
beschermpaar van het Oranje Fonds. In 2011 bezocht 
Prinses Máxima de voorloper van Stichting Mano, Hoedje 
van Papier. En nu was het de beurt aan de koning.

SamenDoorSamen helpt sinds 2016 statushouders om 
zich thuis te laten voelen in Rotterdam. Met workshops 
worden zij begeleid naar een verbeterde zelfredzaamheid, 
integratie en participatie in de stad. Statushouders leren 
vaardigheden te ontwikkelen, hun netwerk te vergroten en 
zich te oriënteren op studie en (vrijwilligers)werk. 
Voormalige deelnemers worden naderhand als 

ervaringsdeskundige en vrijwilliger bij het project 
betrokken. Samen met andere vrijwilligers, vakkrachten 
en samenwerkingspartners helpen zij statushouders 
met bijvoorbeeld taalprogramma’s en maatjes- en 
coachingstrajecten.

Interview met De Nieuwe 
Rotterdammert!

Waarom vindt u, Majesteit het interessant om 
SamenDoorSamen te bezoeken?
Allereerst doet Stichting Mano met SamenDoorSamen 
natuurlijk waanzinnig goed werk in Rotterdam voor een 
groep die het echt nodig heeft. Mensen die gevlucht zijn, 
die nieuwe roots zoeken en die hier worden geholpen 
om een plek te vinden en in de maatschappij opgenomen 
te worden. Ook vanuit het Oranje Fonds, waar ik 
beschermheer van ben, is het goed om te zien dat zij 
deelgenomen hebben aan het programma en hoe het 
hun verder heeft gebracht. En het is fantastisch om te 
zien dat de steun van het fonds het geheel op een hoger 
plan trekt en daardoor mogelijk maakt dat er zoveel 
vrijwilligers en zoveel mensen helpen. Het is een heel goed 
voorbeeld van een organisatie die mensen helpt die het 
echt nodig hebben, die op dit moment in de maatschappij 
het niet makkelijk hebben en dat zoveel vrijwilligers en 
zo veel mensen hier elke dag mee bezig zijn, dat vind ik 
fantastisch.

Wat is uw indruk van SamenDoorSamen?
Wat ik tot nu toe gezien heb is erg indrukwekkend. 
De gesprekken met mensen die Stichting Mano en 
SamenDoorSamen opgezet hebben en runnen, de stad 
Rotterdam die erbij betrokken is, de wethouder en de 
ambtenaren en de oud-deelnemers die hier zelf vrijwilliger 
en medewerker zijn geworden. Dan zie je wat een effect 
het heeft. Dat je bereid bent om aan andere te geven wat 
je zelf gekregen hebt, betekent dat het systeem echt werkt. 
Ik denk dat dat voor SamenDoorSamen en Stichting Mano 
een compliment is: dat de mensen terugkomen om hier 
aan het werk te gaan.

Wat vindt u van uw bezoek?
Te kort! Zoals altijd. Maar via het Oranje Fonds en dit soort 
bezoeken zoals aan Stichting Mano en SamenDoorSamen 
krijg ik de kans om met hele andere mensen te spreken 
dan beleidsmakers bij de gemeente of het Rijk. Dit soort 
bezoeken zijn voor mij en mijn vrouw ook erg belangrijk 
om echt contact te hebben met de mensen die ‘met de 
poten in de klei staan’, die het werk doen, die de dagelijkse 
problemen meemaken. En daarom ben ik erg dankbaar 
dat ik dit soort bezoeken kan doen en open gesprekken 
kan voeren, en voor dit interview met jullie van De Nieuwe 
Rotterdammert.

Wilt u verder nog iets zeggen?
Ik wil jullie alleen maar heel veel succes wensen! Zo lang 
we in een hele instabiele wereld leven zal dit werk, helaas, 
door blijven gaan. Maar het is fantastisch om te zien dat 
zoveel mensen zich met hart en ziel inzetten voor de 
medemens. Dus ga zo door!

De Nieuwe Rotterdammert op de foto met Koning Willem-Alexander.
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Straat- en buurtinterviews!

‘Wat is uw droom en wat wilt u bereiken?’
Nadat we samen op de redactie geoefend hadden met interviewen wilden we onze nieuwe skills nu graag inzetten tijdens interviews met Rotterdammers op straat vlakbij de 
redactie of in de buurt van waar wij wonen! En dat was nog best spannend! We gingen naar buiten met de vragen: wat wilt u bereiken in het leven, wat is uw droom en hoe kan ik 
mijn dromen bereiken?

Jij bent een welkom ingrediënt 
voor het recept Nederland!

Probeer in de maatschappij een plek 
te verwerven

“Mijn naam is Perry. Ik ben een man van 44 
jaar oud en ik werk in de logistiek en ik word 
nu geïnterviewd.” Wat wilt u graag bereiken? 
“In het leven? Dat ik een veilig wereldje voor 
mijn kinderen heb en voor de mensen van wie 
ik hou. En ik probeer waar ik kan mensen te 
helpen die het moeilijk hebben. Mijn droom? 
Dat klinkt misschien een beetje stom, maar 
dat we elkaar als mensen een beetje meer 
accepteren. Dat we elkaar als mensen blijven 
zien en niet meteen oordelen. We zijn in 
Nederland heel erg rijk, maar het lijkt soms wel 
alsof we allemaal ongelukkig zijn. Dus ik wens 
dat iedereen zich gelukkig voelt. Jij kan jouw 
droom bereiken door jezelf te zijn. Ga nooit 
jezelf aanpassen voor andere mensen omdat 
zij jou liever anders zien. Jij bent hier nu om 
een extra ingrediënt te geven aan het recept 
Nederland. Jij brengt iets in dit land wat wij nog 
niet hebben, dus je bent van harte welkom.”

“Ik ben Gerrit en ik woon hier in Rotterdam en ik ben 
met pensioen. Ik heb alles al bereikt. Ik vind dat ik een 
goed leven heb met mijn vrouw. De toekomst ziet er 
voor ons goed uit alleen deze wereld niet. Ik hoop dus 
dat alles goed blijft.” Ik vraag Gerrit of hij een droom 
heeft. “Een droom?” “Vrede”, zegt zijn vrouw die naast 
hem zit. “Gewoon vrede en dat de familieband goed is, 
doorgaan op hetzelfde niveau.” Hoe kan ik mijn dromen 
bereiken, vraag ik hem. “Omgaan met de Nederlanders. 
Je aanpassen. En ook met jouw eigen landgenoten een 
band houden. En proberen in de maatschappij een 
positie te verwerven.” Dank u wel!

Samen oud worden
 
“Ik heet Gré. Wat ik wil bereiken? Ik wil graag oud 
worden en gezond blijven. Dat is het belangrijkste. Mijn 
droom is samen oud worden. Mijn advies voor jou in 
Rotterdam is goed je best doen, veel contact zoeken en 
je aanpassen.”Gerrit en GréPerry

“Ik ben Mohamed. Ik woon in Delfshaven, 
ik ben 32 jaar en werk bij Stichting Mano. 
Ik kom oorspronkelijk uit Somalië maar 
ik ben al weer dertien jaar in Nederland. 
Mijn droom is een eigen huis kopen en 
blijven doen wat ik nu aan het doen ben: 
mensen verder helpen in Rotterdam. 
En in de toekomst wil ik toch een aantal 
landen bezoeken, zien hoe mensen daar 
leven. Ik ben geïnteresseerd in mensen. 
Dus mijn droom: een klein huis, een 
vrouw en twee kinderen en een paar 
mooie reizen maken.

Hassan komt uit Turkije, is 39 jaar en 
woont nu anderhalf jaar hier. “Ik ben 
getrouwd en ik heb een kind van 7 jaar 
en ik woon nu in Maassluis. Ik heb in 
Turkije gewerkt als gymleraar en wil dat 
in Nederland ook bereiken. Dat is mijn 
droom. Ik studeer heel hard voor deze 
droom en ik moet de Nederlandse taal 
leren. Ik ga naar de bibliotheek voor
het taalcafé, ik spreek elke week af met
mijn taalcoach om een uur te oefenen
met spreken en ik ga naar de school van
mijn zoon want daar is elke week voor 
ouders een taalles van twee uur.

Ertugral is 22 jaar. Hij wil zijn studie 
informatica afmaken en een goede baan 
krijgen als software developer. “Mijn droom? 
Ver komen in het leven, financiële vrijheid 
bereiken, dat soort dingen.” Ik vraag hem hoe 
ik mijn droom in Rotterdam kan bereiken? 
“Nou hier heb je heel veel mensen en heel 
veel mensen betekent ook dat jij jouw kunst 
aan heel veel mensen kunt laten zien dus ik 
denk dat als jij jouw droom wil bereiken dan 
kun jij hier een groot netwerk opbouwen en 
misschien kun je daarmee jouw droom laten 
uitkomen.”

De mogelijkheden zijn eindeloos 
want de arbeidsmarkt is booming!

Oud worden en gezond zijn

Danny is 39 jaar en woont in Rotterdam 
met zijn vriendin en twee kinderen (van 2 en 
7). Hij is docent Logistiek op de Hogeschool 
Rotterdam. “Wat ik wil bereiken? Ja, ik heb 
eigenlijk alles al. Ik heb een vriendin, twee 
gezonde kinderen, ik heb een leuk leventje, 
ik woon in Nederland, ik heb niks te klagen. 
Als mijn kinderen maar gezond zijn, dat vind 
ik het belangrijkste. Mijn droom? Misschien 
zou ik in de toekomst in het buitenland 
willen wonen. In Indonesië of naar de 
Caribische Eilanden, naar Aruba of Curaçao, 
om daar te werken, les te geven.” Ik vertel 
Danny dat mijn droom projectmanager 
worden is en vraag hem hoe ik dat kan 
bereiken. “Projectmanager in de bouw? Mijn 
vriendin werkt toevallig bij de UWV en die 
doet recruitment onder meer voor de sector 
Bouw, maar dan in Dordrecht. Je zou de 
grote bedrijven kunnen aanschrijven, ook 
via LinkedIn en social media,
om jezelf de profileren. Of je zou naar
beurzen kunnen gaan. De mogelijkheden
zijn eindeloos hoor en zeker nu want de
arbeidsmarkt is booming. Wat is jouw 
LinkedIn-profiel dan voeg ik jou meteen 
even toe.”

Luuk werkt niet meer, maar hij is actief als vrijwilliger bij 
Stichting Mano. “Vroeger heb ik altijd in het onderwijs 
gewerkt, ik heb altijd les gegeven. Wat ik nog wil 
bereiken? Dat ik gezond blijf en een beetje gelukkig ben 
en dat ik mijn familie nog kan zien, die woont in Spanje. 
Mijn droom, nou, eh, oud worden en gezond blijven en 
leuke dingen blijven doen.” Ik vraag hem hoe ik mijn 
droom als Nieuwe Rotterdammer kan bereiken. “Nou 
ik denk dat het heel belangrijk is om goed proberen te 
integreren in Nederland, de taal goed leren en kijken 
of je actief kunt zijn, bijvoorbeeld bij Stichting Mano, of 
op een andere manier. Met vrijwilligerswerk of door te 
kijken of je werk kunt krijgen.” Luuk

Een aantal landen 
bezoeken

Werken als 
gymleraar in 
Nederland

Ver komen in het 
leven

Mohamed

Hassan

Danny
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Gezond blijven en dit werk 
doen tot mijn pensioen
Meneer Labib is docent NT2. “Ik werk bij de Stichting Leer Uniek 
en ik geef les aan nieuwkomers in Nederland. Ik wil bereiken 
dat alle cursisten die bij mij les krijgen, goed Nederlands 
kunnen spreken en kunnen leren en dat zij ook hun plaats in de 
maatschappij kunnen vinden qua werk en dat ze gewoon hun 
best doen om de Nederlandse taal goed te leren. Mijn droom? Ik 
heb eigenlijk geen dromen, als ik maar gezond blijf en dit werk 
kan doen tot mijn pensioen, dat is mijn droom.”

Mijn droom is een stichting 
om anderen te helpen

Jackelien is docent Nederlands aan de Erasmus 
Universiteit en geeft les aan buitenlandse studenten. 
“Ik geef NT2, Nederlands als Tweede Taal. Ik wil graag 
bereiken dat mijn studenten goed Nederlands leren en 
kunnen functioneren in de Nederlandse maatschappij op 
hun eigen niveau. Mijn droom is een huisje in Frankrijk 
kopen, een vakantiehuisje buiten in de natuur. Om in de 
vakantie lekker in de zon en in de natuur te zijn. Ik moet 
nog even sparen voor mijn droom. Jij kan jouw droom als 
projectmanager in Nederland realiseren door stage te 
lopen, een periode werken in een bedrijf als leerling, niet 
heel veel betaald, maar wel heel veel leren. En door te 
studeren, een Nederlandstalige studie. Als je rond B1 zit 
kun je contacten maken met bedrijven.”

“Hallo, mijn naam is George. Ik woon in Rotterdam. Ik ben 31 jaar 
oud en ik werk bij Stichting Mano. Wat ik wil bereiken? In het leven? 
Zo, een hele diepe vraag! Ik wil blijven groeien als persoon, mezelf 
blijven ontwikkelen, nieuwe dingen leren, en beter worden en 
hopelijk kan ik daarmee ook andere mensen helpen. Mijn droom is 
wereldvrede, world peace. En voor mezelf… ik zou heel graag een 
grote wereldreis willen maken ooit. Jij kan jouw dromen bereiken 
door de stad te leren kennen en mensen te ontmoeten, want hoe 
meer mensen je kent, hoe meer kansen je ook krijgt. Voor werk, 
voor leuke dingen, voor vriendschappen.” Ik vraag George hoe ik 
nieuwe vrienden kan ontmoeten. “Door dingen te gaan doen, zoals 
hobby’s, sporten, vrijwilligerswerk of werk. Of door mensen uit je 
eigen kring of hier op kantoor van Stichting Mano aan te spreken en 
een praatje te maken. Dat kan een beetje spannend zijn, maar zo 
krijg je meer kansen om je droom te bereiken.”

Kenny, is 24 jaar en woont in Rotterdam. “Ik ben student 
Informatica op de Hogeschool en ik wil binnenkort slagen. 
Dat wil ik bereiken. Mijn droom is een goed betaalde baan 
hebben. Maar ik moet eerst slagen. Jij kan jouw droom als 
kunstenaar bereiken via de kunstacademie. Dan komt het 
allemaal goed, hoop ik.”

Roberto is 34 jaar en woont in Spijkenisse. “Ik hou van 
voetballen, daar kom ik net vandaan. Ik werk bij Gemeente 
Rotterdam en ik ben daar coördinator Publieksvoorlichting, 
dus ik werk in de communicatie. Wat ik wil bereiken? Dat ik 
met mijn gezin mooie plekken kan zien, reizen. Dat ik mijn 
familie kan onderhouden, maar ook anderen. Ik sta er graag 
voor open om andere mensen in mijn omgeving te helpen. 
Ook via via, het hoeft niet heel dichtbij te zijn. Ik denk dat het 
helpen van andere mensen heel belangrijk is. Mijn droom 
is een stichting waarin ik anderen zou helpen en adviseren 
qua huisvesting, scholing en dat dan samen met mijn vrouw 
opzetten. Een soort van familiebedrijf. Mijn advies voor jou? 
Ga eropuit, naar buiten, nieuwe dingen proberen, vragen 
stellen, wees nieuwsgierig, ondernemend, ontmoet mensen, 
maak een praatje met iemand ook al ken je deze persoon 
niet, probeer veel Nederlands te spreken en schaam je niet 
om fouten te maken want van fouten kun je leren en zo leer 
je de taal juist makkelijker. Soms moet je dan risico’s nemen, 
maar zo ontstaan leuke gesprekken. En verzamel mensen 
om jou heen, maak connecties, noteer telefoonnummers als 
je denkt dat iemand jou verder kan helpen of als jij diegene 
verder kan helpen. Blijf in contact met mensen!

Ooit een grote wereldreis maken!

Slagen en een goed 
betaalde baan hebben

Je moet weten welk geluk je achterna gaat
Achilles is bartender, hij werkt in de horeca. “Ik wil graag mijn eigen 
horecazaak hebben en iets voor de horeca kunnen betekenen met 
de zaak die ik open. Dat is mijn droom. Dat is wat ik wil.” Ik vertel 
hem dat ik een kunstenaar ben en wil tekenen en schilderen. Hoe 
kan ik mijn dromen bereiken in Rotterdam, wil ik weten. “Door 
precies jezelf te zijn. Dat klinkt een beetje cliché maar zo kun je de 
juiste beslissingen nemen want je gaat mensen leren kennen van 
overal maar je moet goed weten wie je echt nodig hebt, je moet 
gewoon weten welk geluk je achterna gaat en welk niet.” Achilles 
heeft nog een andere droom. “Ik wil ook graag stand-up comedy 
doen. Er is een open mic elke donderdag bij Club Haug. Daar wil ik 
beginnen!” Achilles

Dat iedereen een beetje fijn samenleeft

Kunt u zich even voorstellen? “Wij zijn Peter 
en Karoleen. Wat een diepe vragen zo aan het 
eind van de dag! Wij willen vrede op aarde, 
geen oorlog meer. Dat iedereen een beetje 
fijn samenleeft.” Ik vraag hen hoe ik mijn 
droom kan bereiken in Rotterdam en Peter en 
Karoleen willen weten wat mijn droom is. Goed 
de Nederlandse taal leren spreken, vertel ik 
hen. “Dat doe je al heel goed. Het is belangrijk 
om met veel mensen contact te maken. Door 
naar het café of een theehuis te gaan. Of op 
straat zo maar mensen aanspreken voor een 
interview. Maar dat is niet altijd makkelijk, hè. 
Maar er zijn vast wel plekken waar je mensen 
kan ontmoeten.”

Peter, Girmay en Karoleen

Jackelien en Taher

Kenny

Roberto en Abdulaziz

George en  Girmay

Een huisje in Frankrijk in de natuur

Meneer Labib
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Kunt u zichzelf even voorstellen?
Mijn naam is Tom van Doveren en ik ben in 2013 begonnen 
met nadenken over hoe we kinderen, jongeren en 
volwassenen meer techniek kunnen bijbrengen, niet via het 
onderwijssysteem, maar bij een makersspace zoals dit (HET 
LAB Rotterdam) en dan vooral digitale techniek. Maar we 
doen ook analoge techniek zoals timmeren en zagen.
En ik ben Noura, ik kom uit Syrië en ben bijna vijf jaar in 
Nederland. Ik was sportlerares in Syrië en doe al bijna vier 
jaar vrijwilligerswerk bij een school. Ik verzorg activiteiten 
en projecten voor scholen met speciaal onderwijs.

Wat wilt u graag bereiken?
Noura: ik wil eerst onderwijsassistent worden, dat is de 
eerste stap.
Tom: Ik wil bereiken dat er in het onderwijs meer aandacht 
is voor techniek. Ik vind techniek fantastisch en je kunt 
er niet vroeg genoeg mee beginnen. Op de basisschool 
al want zo breng je veel meer mensen de zin en passie 
voor techniek bij. En ik wil heel veel onderwijsassistenten 
klaarstomen voor het onderwijs.

Heeft u een droom?
Tom: Zorgen dat ik in staat ben om bezoekers hier zoveel 
mogelijk een plezierige tijd te bieden en hen leren om te 
gaan met de apparatuur die we hier hebben en hen na te 
laten denken over wat techniek iedereen kan bieden.
Noura: ik wil directeur van de onderwijsassistenten 
worden.

Waar bent u op dit moment bezig?

Tom: Ik run HET LAB Rotterdam en verder wil ik zorgen dat 
er een webshop komt waarop producten die ikzelf en een 
aantal collega’s en kunstenaars maken komen te staan om 
te verkopen. En ik geef veel lessen op scholen.
Noura: Ik ben Nederlands aan het studeren om B2 
niveau te halen en daarna wil ik een opleiding doen om 
onderwijsassistent te worden.

Wat is het leerwerktraject Workshopleider Techniek?
Tom: We willen deelnemers een aantal technieken leren die 
zij als docent op de basisschool of het voortgezet onderwijs 
zouden moeten beheersen zodat zij eventueel een plek 
kunnen krijgen om te beginnen als onderwijsassistent 
wetenschap en technologie op de basisschool. We zijn 
aan de slag gegaan met tien deelnemers. Twee van hen 
hebben werk gevonden op een school, anderen zijn 
vrijwilligerswerk binnen het onderwijs gaan doen of zijn 
nu extra gemotiveerd om hun taalniveau te verbeteren. 
Deelnemers weten nu wat ze kunnen leren en doen in 
Nederland, wat hen motiveert hen en wat hen interesseert.
Noura: Wij hebben drie maanden lang van alles 
geleerd over techniek, zoals robots bouwen en t-shirts 
printen. We hebben heel veel workshops gegeven aan 
basisschoolkinderen om te leren hoe je les geeft in 
techniek.

Wat hebben jullie verder allemaal gedaan tijdens het 
leerwerktraject?
Tom en Noura: We zijn aan de slag te gaan met 
verschillende technieken zoals t-shirts maken, 3D printen, 
robot bouwen en solderen. Maar ook met taalles en met 

jezelf presenteren. De deelnemers hebben zo toegewerkt 
naar zelf drie of vier workshops voorbereiden en geven 
aan basisschoolkinderen. En daarnaast hebben we 
kennisgemaakt met het onderwijs. Mensen kwamen langs 
om te vertellen over het onderwijs of over ervaringen als 
pedagogisch medewerker. We hebben bezoeken gebracht 
aan verschillende scholen en de Speelfabriek.

Hoe kunnen wij docent worden als dat onze droom is?
Tom: Docent worden heeft een aantal regels: je moet 
bevoegd zijn, je hebt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
nodig, ze moeten je ergens aan willen nemen, en wat je wil 
onderwijzen moet gevraagd worden. En verder is het een 
kwestie van heel hard zoeken, een netwerk opbouwen, 
contacten leggen met scholen, laten zien wat je kunt en 
dat je gemotiveerd bent om te onderwijzen, dat je passie 
hebt voor je vak. Ik ken het voorbeeld van een Syrische 
onderwijsassistent die heel slechtziend is, de taal niet 
spreekt, maar toch ontzettend gewaardeerd wordt voor 
zijn werk op een basisschool. Dus er zijn wel veel regels, 
maar als je laat zien dat je gemotiveerd bent, en dat je wat 
kunt en dat je bereid bent om te leren en te doen, dan is er 
toch van alles mogelijk.
Noura: De taal in Nederland is heel belangrijk. B1 is niet 
genoeg, voor onderwijsassistent moet je al C1 krijgen. Dat 
is al best moeilijk.

Welk niveau is nodig om mee te doen aan het 
leerwerktraject?
Tom: We hebben gezocht naar mensen die mee willen 
doen aan het traject. Ze moesten een motivatiebrief 

Interview met leerwerktraject Workshopleider Techniek

‘We willen het onderwijs toegankelijker maken 
voor nieuw, gemotiveerd personeel’
Sommigen van ons droomden vroeger van een baan als docent. Of we waren al hard op weg om dit te realiseren. Maar nu is het een grote uitdaging geworden om ook in Nederland 
docent te zijn omdat we eerst de taal goed moeten leren. We maakten een afspraak bij HET LAB Rotterdam met een docent en deelnemer van het leerwerktraject Workshopleider 
Techniek omdat wij begrepen dat dit een goede eerste stap is naar een baan in het onderwijs in Nederland. We kwamen erachter dat we ook hier deze droom werkelijkheid kunnen 
maken. Dit is ons interview met Tom en Noura!

Op bezoek bij Tom en Noura van het leerwerktraject Workshopleider Techniek.
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sturen en een sollicitatiegesprek voeren. Daarin hebben 
ze laten zien wat hun motivatie en kwaliteiten zijn. Van de 
twintig kandidaten die we hebben gesproken zijn er tien 
overgebleven en met hen hebben we het traject gestart. 
Gemotiveerd zijn, zin in techniek hebben en een klik met 
onderwijs zijn het meest belangrijk, bijvoorbeeld door een 
onderwijsachtergrond in Syrië of Turkije.

Was het leerwerktraject leerzaam?
Tom: Iedereen heeft heel veel geleerd. Het was een pilot 
dus we wilden ook veel leren en uitproberen. We kwamen 
erachter dat scholen het wel lastig vinden om aan te sluiten 
bij iets nieuws waar ze de kwaliteit en het resultaat niet van 
kennen. En we hadden tien heel verschillende kandidaten 
die allemaal op een andere manier leren. Ook was het 
heel leerzaam hoe we het traject qua Nederlands moesten 
aanpakken.
Noura: Het was intensief. In drie maanden hebben we heel 
veel over techniek geleerd. We hebben veel informatie 
gekregen over hoe je les kan geven in techniek. Ook 
hebben we geleerd dat er meer taallessen in het traject 
moeten komen en dat een stagemogelijkheid bij een school 
ook echt een goed idee zal zijn.

Wat wilt u bereiken met het leerwerktraject?
Tom: Het is voor de deelnemers heel nuttig om basiskennis 
te hebben van de technieken die er zijn qua lesgeven. En 
dat ze weten hoe het Nederlandse onderwijssysteem in 
elkaar zit. En deelnemers kregen de kans om zelf les te 
geven. Om te ervaren hoe je dat voorbereidt en doet. Zo 
werden ook grote verschillen duidelijk met Syrië, Turkije 

en Nederland. Hier lopen de kinderen rond, praten veel, 
luisteren niet, maar je moet ze wel wat leren. 
Noura: Mijn doel was het onderwijs in Nederland beter 
leren kennen.
Tom: Het leerwerktraject helpt het netwerk van de 
deelnemers uitbreiden. Samen hebben we ook uitgezocht 
wat een ieders talent is, wat iedereen wil en wat er mogelijk 
is in Nederland. En we hebben deelnemers gekoppeld 
aan potentiële werkgevers. Als we weten wat iemand kan, 
kunnen wij ook ons netwerk inzetten.

Wat was de grootste uitdaging tijdens het 
leerwerktraject?
Noura: Iets nieuws leren in een nieuwe taal is wel heel 
moeilijk.
Tom: De taal is wel een uitdaging bij leren over techniek, 
maar de motivatie van de deelnemers was uitstekend, 
vrijwel altijd was iedereen aanwezig. En je kunt ook 
techniek leren door te laten zien, zonder taal.

Wat heeft u geleerd?
Tom: Je hebt tien gemotiveerde mensen tegenover je zitten 
die dezelfde droom hebben, maar tegelijkertijd vragen ze 
tien verschillende vormen van benadering want iedereen 
is weer anders en heeft een andere manier van leren. Zo 
ontwikkel je eigenlijk tien verschillende lesprogramma’s in 
een keer en dat vraagt enorm veel aandacht in begeleiding. 
Dat is ook het leuke geweest.
Noura: Ik heb nieuwe technieken geleerd zoals t-shirts 
printen.

Welke eigenschappen zijn nodig als docent?
Tom: Je moet heel veel energie hebben en zin om mensen 
wat te leren, je moet kunnen genieten van progressie bij 
leerlingen en je hebt creativiteit nodig om iets zo uit te 
leggen dat je iemand bereikt. 
Noura: Je moet aandacht hebben voor de kinderen om 
te weten hoe je het beste kan uitleggen. En je moet goed 
weten of iemand begrijpt wat je bedoelt, of iemand echt 
iets leert. En geduld is ook heel belangrijk. Je moet houden 
van kinderen en van het werk.

Waarom vindt u het leuk om docent te zijn?
Tom: Door een ander iets uit te leggen ga je beter begrijpen 
hoe iets werkt. Einstein zei: als je het niet eenvoudig kan 
uitleggen, begrijp je het zelf nog niet. Uitleggen hoe een 
apparaat werkt laat mij zien wat ik weet van techniek, en 
wat ik weet van didactiek en pedagogiek. Als ik zelf bijleer 
als docent vind ik dat heel plezierig.
Noura: Ik hou van werken met kinderen.

Is er veel werk in het onderwijs?
Tom: Oh ja! Een van de redenen om met het 
leerwerktraject te beginnen is omdat er een tekort is aan 
onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel, zoals 
onderwijsassistenten. En ik denk dat er heel veel potentie 
zit in mensen zoals Noura die het verdienen om een plek 
te krijgen binnen het onderwijs in Nederland. We zouden 
het onderwijs toegankelijker moeten maken voor nieuw 
gemotiveerd personeel.

Deelnemer Noura

De diploma-uitreiking van het leerwerktraject.

Tom beantwoordt al onze vragen.
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Interview met Anne Kremers, Selinay Sucu en Jacco van de Wolf

Een kijkje op de bouwplaats van museum 
in opbouw FENIX
Een deel van onze redactie is bijzonder geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met bouw en projectmanagement. We maakten een afspraak met het team van FENIX dat 
druk bezig is met het realiseren van een nieuw museum op Katendrecht. Het kijkje op de bouwplaats overtrof onze verwachtingen. Tijdens een uitgebreid interview kwamen we 
erachter wat er allemaal bij komt kijken om deze droom te realiseren.

We worden welkom geheten door directeur Anne Kremers 
en conservator Selinay Sucu. Ze nemen ons mee naar 
het tijdelijke kantoor van FENIX dat net buiten de loods 
staat. We krijgen allemaal een bouwhelm en schoenen die 
geschikt zijn voor de bouwplaats. Directeur Anne vertelt 
over de bouwplannen en over een Tornado! 

We worden nieuwsgierig, gaan een soort stadionpoortjes 
door om op de bouwplaats te komen en zien dan… een 
achtbaan? “Daar lijkt het heel veel op. Migreren is ook alsof 
je in een achtbaan stapt”, stellen Sucu en Kremers. “Je stapt 
in, maar je weet eigenlijk niet goed wat je onderweg te 
wachten staat. Maar dat het spannend wordt, dat is zeker.” 

Het is geen echte achtbaan, maar een trap, de Tornado 
genaamd, die naar het dak, naar een uitkijkpunt leidt. 
“Bezoekers beklimmen hier straks het gebouw, maar 
hoe de route precies loopt en wat zij onderweg allemaal 
tegenkomen…? Dat blijft nog steeds spannend!” 

We kijken onze ogen uit in de enorme hallen die straks 
gevuld zullen worden met kunst en objecten en verhalen 
van migranten. We willen er alles over weten en eenmaal 
terug in de bouwkeet krijgen we de kans om al onze vragen 
te stellen aan directeur Anne Kremers, conservator Selinay 
Sucu en ook werkvoorbereider Jacco van de Wolf van 
hoofdaannemer Dura Vermeer schuift aan.

Kunt u zichzelf even voorstellen?
Ik ben Anne Kremers, ik ben 33 jaar. Ik ben directeur van 
FENIX. Ik heb een dochter van 1.
Ik ben Selinay Sucu. Ik ben 26 jaar. Ik werk als conservator 
bij FENIX en ik ben in februari 2021 hier begonnen.
Ik ben Jacco van de Wolf, 35 jaar. Ik heb ook een kleine 
sinds een paar maanden. Ik werk al acht jaar bij Dura 
Vermeer. Wij focussen ons op restauratieprojecten, 
bijvoorbeeld een bestaande loods renoveren tot een 
prachtig museum.

Waar bent u op dit moment mee bezig?
Anne: Als directeur zorg je ervoor dat alle puzzelstukken 
straks in elkaar passen. Dat als het museum opengaat alle 

faciliteiten er zijn zoals toiletten, bewegwijzering, mooie 
tentoonstellingen, restaurants met lekker eten, dat het 
team goed draait, dat de website werkt, dat bezoekers 
komen en weten van het bestaan. Ik hou me met alles een 
beetje bezig. 
Selinay: Ik ben nu bezig met het zoeken van persoonlijk 
objecten van nieuwe Rotterdammers voor de collectie. Het 
gaat om spullen met een bijzonder verhaal over migratie 
om tentoon te stellen en verhalen te vertellen.
Jacco: Ik ben werkvoorbereider. Ik zorg ervoor dat wat op 
de tekening staat ook daadwerkelijk gemaakt kan worden, 
dus zorgen voor de technische afstemming en zorgen dat 
hier op tijd bouwmaterialen zijn. 

Hoe lang woont u al in Rotterdam?
Anne: Ik woon nu weer tweeëneenhalf jaar in Rotterdam. 
Eerder woonde ik ook al tien jaar in Rotterdam, maar 
tussendoor woonde en werkte ik in Hong Kong, maar 
Rotterdam voelt als mijn thuis.
Selinay: Ik ben geboren en getogen in Schiedam, maar ik 
heb in Rotterdam gestudeerd en werk ook in Rotterdam. 
Het voelt alsof ik hier ook woon. 
Jacco: Ik woon in Ammerstol, in de buurt van Gouda in de 
polder. Met werk ben ik vaak in Rotterdam, maar ik vind 
het ook wel lekker om de drukke stad dan weer achter mij 
te laten. 

Wat vindt u Rotterdam?
Anne: Een hele mooie stad. Ik ben hier niet opgegroeid, 
maar in de Achterhoek, maar veel familie is wel geboren 
en getogen in Rotterdam. Vroeger ging ik samen met 
mijn vader naar Rotterdam en ik voelde me hier altijd 
thuis, zo lekker druk en zoveel verschillende mensen. Het 
allermooiste zijn de Rotterdammers.
Selinay: Rotterdam is anders dan de rest van Nederland. 
Met de mensen die er wonen, maar ook hoe de stad eruit 
ziet. En daarom ben ik ook liever hier dan in Nijmegen 
bijvoorbeeld.
Jacco: Rotterdam is een stad met een rijke historie, met de 
wederopbouw. En het hart ligt hier op de tong. Dat vind ik 
heel mooi.

Wat heeft u gestudeerd?
Anne: Kunstgeschiedenis.
Selinay: Algemene Cultuurwetenschappen.
Jacco: HBO Bouwkunde.

Hoe is het om met dit project bezig te zijn?
Anne: Voor mij is het een droom. Wat ik het allerliefste doe 
is iets nieuw bouwen en iets dat heel veel mensen gaan 
bezoeken, waar mensen blij van worden, waar je mensen 
mee kan verrassen en waar je verhalen kunt vertellen. En 
dat gebeurt hier allemaal in het museum. 
Selinay: Met een heel team iets nieuws maken in een stad 
als Rotterdam, dat is heel bijzonder. En we maken het met 
heel Rotterdam. En dat maakt het heel speciaal, ook omdat 
ik elke dag nieuwe Rotterdammers ontmoet, dat is wel een 
van de mooiste dingen van mijn baan.
Jacco: Dit is een uniek project met een gebouw met veel 
historie en een bijzondere bestemming. Om daar een 
bijdrage aan te kunnen leveren, maakt mij trots. Wie kan 
straks zeggen: ik heb aan een van de mooiste musea van 
Rotterdam of misschien wel van Nederland meegewerkt? 
Daar krijg ik kippenvel van.

Wat maakt uw werk interessant?
Jacco: Er zijn continu uitdagingen. Dat kan technisch zijn, 
dat we iets moeten maken wat nog nooit gemaakt is. Of in 
de planning, dat iets heel snel moet. Soms is de bouw heel 
complex en het budget beperkt. Het is heel de tijd zoeken 
naar de harmonie tussen budget, planning en resultaat. En 
het contact met iedereen, van de timmerlieden hier op de 
werkvloer tot Anne, de directeur. 
Selinay: De mensen die ik spreek. Want zonder al die 
mensen heb ik én geen verhaal én geen object om tentoon 
te stellen. Dus zij staan op nummer 1. En iedereen heeft 
zijn eigen verhaal, emoties en herinneringen, dus het is 
elke keer weer heel speciaal.
Anne: Voor mij is dat de kunst. Ik hou van kunst wil dit 
graag delen met heel veel verschillende mensen. Om hen 
te raken, want daar is kunst voor bedoeld, om iets te laten 
voelen.

Een kijkje op de bouwplaats met directeur Anne Kremers (roze sjaal) en conservator Selinay Sucu (paarse sjaal).
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Welke methode gebruikt u als projectmanagement?
Anne: Vooral luisteren naar mensen en duidelijkheid 
geven.
Selinay: Bij mij eigenlijk ook. Luisteren en duidelijke 
afspraken maken waar iedereen het mee eens is. Altijd een 
middenweg vinden.
Jacco: Behandel iemand anders zoals je zelf behandeld 
wilt worden en probeer altijd afspraak is afspraak aan 
te houden. En als je een afspraak niet kunt nakomen 
ook gewoon eerlijk en oprecht zijn, want eerlijkheid en 
openheid is het belangrijkste wat er is.

Wat is de grootste uitdaging bij dit werk?
Anne, Jacco en Selinay: Een succes maken van het 
museum, dat mensen het mooi vinden. Ook internationaal. 
Dat is de grootste uitdaging voor ons alledrie. Zowel voor 
de bouw, als voor alle projectmedewerkers, als voor de 
directie. En daar werken we iedere dag aan.

Wat is FENIX precies?
Anne: FENIX is een loods waarin we verhalen vertellen over 
vertrek en aankomst in het verleden, heden en toekomst. 
Op de eerste verdieping komt een museum over migratie, 
met een collectie met kunst, fotografie en geschiedenis 
objecten. Beneden komt een overdekt plein en we zijn 
bezig om de andere ruimtes in te vullen. Ook eten is 
belangrijk, want door migratie kennen we allerlei soorten 
gerechten, en bij het eten van sommige gerechten denk je 
aan een plek of herinnering. 

Wat wilt u met dit project bereiken?
Anne: We willen mensen vertellen dat migratie iets van alle 
tijden is. Dat het een universeel en tijdloos thema is. En 
dat willen we vertellen aan de Rotterdammers, maar ook 
aan alle mensen in Nederland en van over de hele wereld. 
We willen duidelijk maken dat we uiteindelijk allemaal 
migranten zijn en dat we iedere dag met migratie te maken 
hebben. Zo lang de mens bestaat bewegen we. 

Kunnen wij ook meedoen aan het project?
Anne: Ja! Sowieso met het project van Selinay als jullie 

een object en verhaal hebben dat jullie kunnen delen. Een 
koffer, een tas, met een verhaal. En dan komt jouw verhaal 
in het museum. En ook als we straks open zijn hebben we 
heel veel mensen nodig die voor ons komen werken, die 
rondleidingen geven, in de museumwinkel werken, in de 
cafés. Dus ja, zeker. En misschien hebben jullie wel hele 
goede ideeën. Daar staan we ook voor open.

Wanneer is het project gestart en klaar?
Anne: We zijn begonnen met de bouw in april 2020 en 
het is ergens in 2024 af. Wanneer? Dat weten we nog niet 
precies.

Wat wilt u bereiken in het leven?
Anne: Geluk doorgeven.
Selinay: Hopelijk kan ik best wel oud worden, en dan 
terugkijken op deze jaren en denken: ik heb een goede tijd 
gehad hier en ik heb veel mensen geholpen en geluk en 
liefde gedeeld. Dat is het belangrijkste.
Jacco: Ik denk dat gelukkig zijn voor iedereen op nummer 
1 staat en daarbij heb je mensen nodig en ervaringen 
nodig. En dat zijn goede en slechte dingen. Dus het leven 
ervaren zoals het is, dat vind ik het mooiste wat er is. Ik 
ben zelf een reislustig type, ik ga overal heen, en waar je 
ook komt, bij welke cultuur en mensen dan ook, er is altijd 
zoveel moois te zien.

Wat is uw droom?
Jacco: Heb ik niet, ik leef mijn droom. Ik zeg altijd: als ik 
op dit moment niet de keuzes kan maken die ik wil dan 
moet ik iets anders gaan doen. Dat heeft consequenties en 
brengt risico’s met zich mee, maar dat is wel het beste.
Selinay: Ik heb best wel veel dromen, denk ik. Waar te 
beginnen. Dat ik heel de wereld heb gezien, dat is een van 
mijn grootste dromen.
Anne: Vorig jaar ben ik moeder geworden van een dochter. 
En toen ik aan dit project begon wist ik nog niet dat ik een 
kindje zou krijgen. Ik kijk nooit zover de toekomst in, maar 
ik droom nu heel vaak dat als het museum open is, als het 
klaar is, en zij tegen die tijd kan praten, dat ik dan samen 
met haar door het museum loop en dat ze het mooi vindt.

Hoe kunnen wij onze droom bereiken als engineers of 
kunstenaars? We willen graag meebouwen en onze 
kunst exposeren!
Anne: Heb vertrouwen in jezelf want mensen hebben jullie 
nodig. Er is een super groot tekort aan mensen in de bouw. 
En als kunstenaar, volg je hart. Het leven als kunstenaar is 
altijd ingewikkeld. Blijf in jezelf geloven en geeft nooit op. 
En laten we een keer koffie drinken, ik ben heel benieuwd 
naar wat jullie maken.
Jacco: Alle techneuten komen momenteel vrij makkelijk 
aan een baan. Gewoon proberen en blijven proberen, 
ook als het niet meteen lukt. Maar het aller belangrijkste 
is weten wat je zelf wil. Probeer je hart te volgen en weet 
waar je heen wil want dan komt altijd het goede op je pad.

Wat is het advies voor nieuwkomers om mee te doen 
aan FENIX?
Anne: Over ongeveer anderhalf jaar zijn we op zoek naar 
heel veel mensen, en ik zou het fantastisch vinden als 
jullie solliciteren omdat jullie verhalen en aanwezigheid 
heel belangrijk zijn om te delen met de bezoekers. Dus 
solliciteer alsjeblieft als we open gaan en wie weet kun je 
over een tijd wel mensen rondleiden, verwelkomen, etc.
Selinay: En doe mee met mijn project om jouw verhaal 
te delen. Dan gaan we een-op-een in gesprek, dus neem 
vooral contact met mij op.

In 2024 opent FENIX. Een museum? Ja, en 
nog veel meer. FENIX is een culturele plek in 
Rotterdam. Dé plek van vertrek en aankomst. 
Waar miljoenen Europeanen vertrokken en 
net zoveel mensen van over de hele wereld 
aankwamen. Op de vlucht of de liefde achterna. 
Op zoek naar geluk of betere kansen. FENIX 
vertelt al deze verhalen. 

Meer weten? Kijk op www.fenix.nl

Over Fenix

Objecten met een verhaal. Het lijkt een achtbaan. Interview in de bouwkeet.

We krijgen uitleg over de ‘Tornado’!

Bron: MAD Architects
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Onze columns over Dromen bereiken

‘Nu we in Nederland zijn maken we nieuwe 
plannen en ontstaan nieuwe dromen’
Wij hebben heel veel dromen gehad en steeds zijn er ook nieuwe dingen waarvan we dromen. Sommige dromen lijken onmogelijk om nog te realiseren, maar er komen altijd 
nieuwe dromen voor in de plaats. Wij lieten veel plannen die wij hadden achter in het land dat wij ontvluchtten. Maar nu we in Nederland zijn maken we nieuwe plannen en 
ontstaan er nieuwe dromen om te realiseren. Dit zijn onze columns over Dromen bereiken.

‘Omdat het leven 
verandert, veranderen 
ook onze dromen’ 

Dromen veranderen altijd met de tijd en de 
omstandigheden. Toen ik een kind was, veranderden 
mijn dromen voortdurend. Als ik vliegtuigen zie, droom ik 
van piloot zijn. Als ik een mooie auto zie, wil ik ingenieur 
worden. Dit is hoe de meeste Jemenitische kinderen 
dromen. Na verloop van tijd zag ik mijn vader, civiel 
ingenieur, bijna elke dag gebouwen, kanalen en bruggen 
tekenen. Ik vond zijn tekeningen zo mooi. Wekelijks ging 

ik met mijn vader mee naar de bouwplaatsen (dat mag in 
Jemen). Daardoor werd mijn droom om net als mijn vader 
civiel ingenieur te worden. Na de middelbare school ben 
ik begonnen met een tweejarige hbo-opleiding Civiele 
Techniek. Ik ben cum laude afgestudeerd (als Top Student 
in Jemen). Vier jaar later kreeg ik een studiebeurs van de 
regering van Jemen om mijn bachelor te vervolgen.

Een jaar na mijn afstuderen kreeg ik een baan bij het 
Presidium van het bureau van de Republiek vanwege 
mijn professionaliteit in Autocad-software. Mijn droom 
veranderde in premier of president van Jemen zijn. 
Tegelijkertijd droomde ik ervan om mijn vader te helpen 
een ingenieursbureau op te richten. Daarom besloot 
ik mijn bachelor, master en PhD. voort te zetten om de 
eerste president van Jemen te worden met een PhD. Ik 
geloofde dat hoger onderwijs me zou helpen mijn droom 
te verwezenlijken. Ik richtte een ingenieursbureau op en 
werkte daar parttime.

Toen ik de beurs kreeg, verhuisde ik naar Maleisië om de 
bachelor Civiele Techniek te studeren. De oorlog in Jemen 
begon voordat ik mijn bachelor had afgerond. Ik en alle 
Jemenieten dachten dat de oorlog niet langer dan een paar 
maanden zou duren. Na mijn bachelor kreeg ik een baan 
bij een bouwbedrijf: werken op een bouwplaats. De oorlog 

in Jemen duurde lang en ik begon te dromen van expert 
in projectmanagement worden. Ik ben begonnen met de 
studie Master of Project Management terwijl ik mijn werk 
voortzette. Door mijn werk kon ik het collegegeld voor mijn 
master betalen.

Toen ik mijn master afrondde, was de situatie in Jemen 
zo slecht. De mensen leden honger. Ik wilde niet dat mijn 
ouders, broers en zussen honger zouden lijden. Mijn 
salaris als civiel ingenieur was onvoldoende om in mijn 
levensonderhoud te voorzien en geld naar mijn ouders 
te sturen. Daarom heb ik veel parttime banen gehad. Ik 
verkocht honing, zwarte zaadolie, Arabische gom, enz. Ik 
werkte als taxichauffeur voor scholieren. Mijn dromen 
veranderden toen. Ik had twee dromen. Ten eerste 
hoopte ik dat niemand in mijn familie zou omkomen bij 
beschietingen. Daarnaast wilde ik mijn familie in Jemen 
economisch steunen.

Mijn bedrijf begon volwassen te worden, daarom stopte 
ik met mijn werk als civiel ingenieur en taxichauffeur 
en richtte ik me op het bedrijfsleven. Ik was blij dat de 
situatie van mijn familie goed was dankzij het geld dat ik ze 
stuurde. Maar ik was ook verdrietig omdat ik ver verwijderd 
was van mijn carrièredroom om expert te worden in 
projectmanagement en civiele techniek.

Ik kreeg de kans om mijn PhD. te halen aan de University 
of Technology Malaysia. Toen legde Covid-19 alles lam in 
Maleisië, inclusief bedrijven en onderwijsinstellingen. In die 
moeilijke tijd heb ik me aangemeld voor het programma 
Nederlands Oriëntatiejaar (kennismigrant). Ik kreeg 
toestemming om naar Nederland te emigreren. Toen ik 
aankwam op Schiphol, schrok ik van de vriendelijkheid van 
de immigratieambtenaren. Als iemand die in Jemen en 
Maleisië heeft gewoond, had ik een andere manier om met 
overheidsmedewerkers om te gaan. Op Schiphol kwam 
de gedachte bij me op om hier de rest van mijn leven 
te blijven, maar daar was ik nog niet zeker van. Na een 
maand in Nederland erken ik dat ik hier mijn dromen kan 
waarmaken. Ik voel me hier veilig, ik heb besloten hier de 
rest van mijn leven door te brengen.

Ik geloof dat alle omstandigheden die ik doormaakte, 
en die ervoor zorgden dat ik mijn dromen voortdurend 
veranderde, me een persoon maakten die zich aan de 
veranderingen aanpast. (Door Taher)

Ik droomde van 
hardloper en dokter 
worden

Ik ben Aadam uit Ethiopië, ik ben getrouwd en heb twee 
kinderen. Ik ben 42 jaar en ik ben geboren in een klein 
boerendorp genaamd Nainwa. Totdat ik oud genoeg was 
om naar school te gaan, hielp ik mijn familie van herders, 
met werk met de ezel, de muilezel, de kippen of met 
honing produceren. Mijn droom was om hard te werken 
zoals mijn familie. Toen ik ouder was ging ik naar de 
basisschool om veel te leren, informatie te verzamelen en 
kennis op te doen. Mijn familiedorp is bekend bij bijna alle 
atleten in de wereld. Beroemde atleten komen uit deze 
dorpsomgeving zoals Derartu Tulu, Kenenisa Bekele, Haile 
Gebrselassie, Sifan Hasan en Tirunesh Dibaba. Door deze 
beroemde atleten te observeren die alle dorpsmensen 
gemotiveerd hadden en een visie op hardlopen 
ontwikkelden, begon ook ik met hardlooptraining op 
school met de dorpskinderen. Ik had het beste resultaat op 
school en van de provincie. 

Ik wilde hardlopen en daarnaast een opleiding tot 
dokter volgen. Ik had het beste resultaat bij onderwijs en 
hardlopen, maar ik maakte me ook zorgen over hoe ik 
mijn droom  kon bereiken om zowel een goede hardloper 
als dokter te zijn. Ik was hard aan het werken en studeren 
toen er iets vreselijks gebeurde. Mijn oom werd vermoord. 
Het was de schuld van het regime. Hij was mijn goede 
voorbeeld en woonde in het huis naast mij. Al mijn hoop op 
hardlopen en dokter worden werd zo gesloopt. Ik maakte 
andere plannen. Ik ging bouwtechnologie (engineering) 
studeren en ik werd succesvol met dit beroep. Ik werkte 
acht jaar in particuliere organisaties, van bouwplaats-
engineer tot projectmanager, op verschillende locaties. 

Maar politiek was het niet veilig. Toen ik bij een bedrijf 
werkte dat waterpompen inspecteerde werd de situatie 
in mijn land te gevaarlijk. Ik moest vluchten, weg van mijn 
land en nieuwe dromen proberen te maken. Nu heb ik een 
droom om Nederlands te leren en daarna een opleiding 
te volgen met techniek op hoog niveau. Ik ben in mei al 
begonnen met het leren van de taal. Ik hoop dat ik volledig 
Nederlands leer en ben daarna van plan te gaan werken. 
Maar mijn belangrijkste droom is dat mijn gezin ook snel 
naar Nederland komt. Ik hoop dat het dit jaar lukt.  
(Door Aadam)

Misschien kan ik de 
jeugd nu helpen om 
profvoetballer te worden

Ik was bijna profvoetballer, maar nu ben ik spits bij 
Neptunus Schiebroek. Hallo, ik ben Abdulaziz. Ik kom 
uit Syrië. Ik ben 30 jaar oud. Ik ben nu bijna twee jaar 
in Nederland. Toen ik jong was, had ik twee dromen. 
Profvoetballer worden en ingenieur worden. Ik begon 
met voetballen in mijn stad, Hama, op 5-jarige leeftijd 

Taher

Aadam
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en velen merkten mijn talent op in scoren, snelheid en 
dribbelen. Op 12-jarige leeftijd begonnen verschillende 
clubs in de hoogste divisie zich bij mij te melden, maar de 
instructies van mijn vader waren dat ik meer aandacht aan 
mijn studie moest besteden en dat ik voetbal alleen als 
hobby zou spelen omdat het niet genoeg geld opbrengt in 
mijn land. Ik luisterde naar het advies van mijn vader en 
concentreerde mijn aandacht meer op mijn studie terwijl ik 
doorging met voetballen, maar op een laag niveau. 

Op 18-jarige leeftijd slaagde ik voor mijn bachelor en werd 
ik aangenomen om te studeren voor bio-ingenieur in de 
stad Aleppo, samenvallend met het begin van de oorlog in 
Syrië. Tijdens mijn studie besloot de club waar ik voetbalde 
in de derde divisie mee te doen. We behaalden de eerste 
plaats en gingen naar de tweede divisie en daarna naar de 
eerste binnen drie jaar. Dit was spannend en verrassend 
voor velen. Als amateurs gingen wij naar het hoogste 
niveau!

In 2017 verhevigde de oorlog in Aleppo en moest ik de 
stad verlaten en stoppen met studeren omdat het gevaar 
te groot werd. Niet lang daarna moest ik het land verlaten 
omdat er geen hoop meer was dat de oorlog snel zou 
eindigen. Ik verloor veel van mijn vrienden en mensen die 
ik kende in deze verdomde oorlog. Ik begon mijn reis in 
2020 met één doel: veilig Nederland bereiken en blijven 
werken aan waar ik mee was begonnen in Syrië. 

De reis was erg gevaarlijk en fysiek en psychologisch 
erg vermoeiend. Ik kwam in Turkije aan na zeer lange 
afstanden lopen, daarna probeerde ik Griekenland per 
boot te bereiken. Ik moest een complete dag op zee 
blijven, wat zo angstaanjagend was dat ik het me niet meer 
kan voorstellen. De beperkingen rond corona maakten 
alles nog moeilijker, maar na tien maanden kwam er een 
einde aan mijn vermoeiende reis en kwam ik eindelijk in 
Nederland aan. 

Mijn eerste jaar in Nederland was moeilijk, elke twee 
maanden stuurden ze me naar een nieuw kamp in een 
nieuwe stad, en er waren geen Nederlandse lessen en geen 
activiteiten door corona. Het tweede jaar, nadat ik naar 
Rotterdam was verhuisd, begon ik de taal intensief te leren 
en heb ik niveau A1 en A2 in zes maanden afgerond. En ik 
ben erg blij dat ik snel leer. 

Op dit moment ben ik de taal nog aan het leren en wil 
ik hogere niveaus bereiken, zodat ik naar de universiteit 
kan gaan en mijn droom kan nastreven om ingenieur 
te worden. Wat voetbal betreft, ik speel het weer als 
hobby met nieuwe Nederlandse vrienden bij Neptunus 
Schiebroek. Ik ben heel blij dat ik weer kan voetballen en 
ik denk erover om voetbalcoach te worden want ik ben nu 
30 jaar en het is moeilijk om nu nog prof te worden maar 
niets is onmogelijk, zoals ze zeggen. Als coach kan ik jeugd 
begeleiden om prof te worden. 

Tot slot wil ik Nederland bedanken voor de kans op een 
nieuw leven die ze mij heeft gegeven en voor het welkom 
in dit prachtige land en dank aan vele mensen die mij vanaf 
de eerste dag hebben gesteund, want zo ben ik gekomen 
waar ik nu ben. (Door Abdulaziz)

Misschien moet ik nieuwe 
dromen zoeken

Toen ik in mijn land woonde, had ik veel dromen. Ik was 
klaar met school en wilde naar de universiteit gaan om 
mijn studie te beginnen om docent te worden. Dat was 
mijn droom. In die periode begon de oorlog en de situatie 
was erg gevaarlijk daarom stopte ik met studeren. Mijn 
dromen stopten ook. Ik verwachtte dat de oorlog zou 
eindigen, maar dit gebeurde niet. Toen vluchtte ik naar 
Turkije om veiligheid te zoeken. Toen ik in Turkije woonde, 
hoopte ik naar Syrië terug te gaan, als de oorlog voorbij 
was, omdat ik mijn familie miste. In Turkije zijn er geen 
kansen voor mensen uit Syrië. Je wordt niet geaccepteerd 
en de oorlog stopte niet. Vervolgens ben ik naar Nederland 
gevlucht en nu ben ik bezig met Nederlands. 

Ik vind Nederlands makkelijker dan Turks, maar ik maak 
soms fouten. Ik zeg dingen als: ‘ik heb een nieuwe broek 
gekookt’ want dat is een beetje lastig: gekocht, gekookt, 
gestudeerd, gestuurd. De letters lijken veel op elkaar en 
de uitspraak ook. Ik hoop dat mijn Nederlands beter zal 
worden. Als ik goed Nederlands kan spreken, dan kan ik 
meer dingen doen, bijvoorbeeld mijn dromen bereiken. 
Toen ik jong was, wilde ik leraar worden maar nu probeer 
ik meer plannen te maken om een plan B te hebben, en 
misschien moet ik nieuwe dromen zoeken want ik denk 
dat niet iedereen altijd al zijn/haar dromen kan bereiken. 
Ten slotte wens ik dat alle mensen over de hele wereld al 
hun dromen verwezenlijken en ik wens ook dat iedereen in 
vrede leeft. (Door Ahmed)

Een kunstenaar die 
portretten schildert en hij 
is er goed in

Stel je een kind voor dat een schilder ziet in een tekenfilm 
en dat het een droom voor hem wordt en dan begint hij te 
schilderen. Hij doet mee aan schilderwedstrijden, hij tekent 
in de klas, in een schetsboekje. Dit is het echte beeld van 
mijn kindertijd en na 35 jaar wil ik nog steeds kunstenaar 
zijn. Maar het leven als kunstenaar is niet makkelijk en 
daarom heb ik ervoor gekozen om Grafisch Ontwerp 
te studeren in Iran. Grafisch Ontwerp is een pakket van 
technieken zoals fotografie, print, tekenen en ontwerpen 
op de computer. Na de universiteit werkte ik als grafisch 
ontwerper bij verschillende bedrijven, wat een goede 
ervaring was. Ik kon geld verdienen en ik had een normaal 
leven, maar er was een probleem! Als je als grafisch 
ontwerper werkt, moet je de opdrachten doen op basis van 
de smaak van de werkgever. Dat was de grootste twijfel om 
als ontwerper te blijven werken en ik raakte ver van mijn 
droom. 

Na ongeveer vier jaar werken heb ik besloten te stoppen 
met werken voor reclamebureaus en mijn kunstreis te 
beginnen. Ik had nog steeds werk nodig, dus ik deed 
parttimebanen zoals werken in een café. Op deze manier 
had ik tijd voor mijn kunstprojecten. Het is waar dat 

het leven moeilijk werd, maar ik was blij omdat ik op 
de goede weg was. Na een tijdje begon ik mijn werk te 
presenteren. Mijn werk werd aanvaard in verschillende 
groepstentoonstellingen en geleidelijk breidde ik mijn 
netwerk uit tot ik mijn land moest verlaten. De reden dat ik 
mijn land moest verlaten en hoe ik dat deed is een ander 
verhaal, zo groot dat ik er een boek over kan schrijven. In 
het kort: ik had een politiek probleem. Het is de grootste 
tragedie in mijn leven die mij ziek maakte. 

Kunst is mijn taal, een van de belangrijkste manieren om 
met mensen te communiceren. Toen ik in Nederland 
aankwam, was het eerste wat ik deed het kopen van een 
schetsboekje en een potlood. Zo nam ik de eerste stap om 
een nieuw leven te beginnen. Ik had veel verhalen in mijn 
hoofd dus ik tekende ze in mijn schetsboek en met dat 
schetsboek maakte ik een tentoonstelling met de naam 
‘Korte verhalen’ (Kunstcentrum, Weert 2017). Drie jaar lang 
was ik erg actief en ik had vijf solo-exposities. Totdat ik 
voor mijn ouders naar Rotterdam moest verhuizen. Laten 
we niet praten over corona en hoe het ons leven moeilijk 
maakte, maar stel in plaats daarvan een kunstenaar voor 
die graag portretten schildert en hij is er goed in.  
(Door Mohamed)

Ahmed

Kind met waterpistool, een portret van Mohamed.

Abdulaziz

Abdulaziz
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Interview met Masi en Arman die droomden van een eigen kapsalon

‘We hebben onze droom bereikt, 
maar nu begint alles pas echt!’
Masi en Arman hadden hun eigen beauty en kapsalon in Iran en droomden eenmaal in Nederland maar van een ding. Ze deden mee aan SamenOndernemen, het traject dat 
Nieuwe Rotterdammers alles leert over het hebben van een eigen onderneming in Nederland, en grepen elke kans aan om hun droom realiteit te maken. Onlangs werd Masi 
Hairstyle & Beauty feestelijk geopend in historisch Delfshaven. “En nu begint alles pas echt”, stellen moeder en zoon in het interview dat wij met hen hielden!

Kunt u zich even voorstellen?
Ik ben Masi, ik kom uit Iran, ik ben bijna 50 jaar, ik 
ben getrouwd en heb twee kinderen. Mijn dochter is 
schoonheidsspecialist en mijn zoon is kapper en zelf ben 
ik ook kapper. Ik ben bijna zeven jaar in Nederland. Ik 
ben al zes jaar actief als kapper in Nederland, ik werkte in 
een kapsalon in Hoogvliet. En ik heb 26 jaar werkervaring 
als kapper. Ik had mijn eigen kapsalon in Iran en nu heb 
ik mijn eigen kapsalon Masi Hairstyle & Beauty aan de 
Voorhaven in Rotterdam Delfshaven.
Ik ben Arman, ik ben 25 jaar oud, ik werk bij Masi Hairstyle 
& Beauty, als kapper in mijn eigen zaak in Rotterdam. Ik 
vind het geweldig om een eigen zaak te hebben. 

Wat wilt u graag bereiken?
Masi en Arman: We zijn nu druk bezig met de kapsalon. 
We zijn officieel geopend en willen ook beauty aanbieden. 
Het is nu heel belangrijk om onze klantenkring uit te 
breiden. Dat willen wij bereiken.

Wat is uw droom?
Onze droom is echt geworden! We hebben een eigen 
kapsalon in Rotterdam. In de toekomst, binnen nu en twee 
of drie jaar, willen we nog een andere salon specifiek voor 
beauty openen.

Hoe kan ik mijn droom bereiken?
Masi: Eerst moet je goed actief zijn! Ik ben sinds 2015 
hier en toen ik zes maanden in Nederland was en de taal 
een beetje sprak ben ik al gaan werken in een kapsalon in 
Hoogvliet, bij een Turkse vrouw. Ik heb aangeklopt om te 
zeggen dat ik graag wil werken, maar dat mijn Nederlands 
nog verbeterd moest worden. Zo kreeg ik meer contact 
met Nederlandse mensen. Vanaf 2018 ben ik bij Stichting 
Mano begonnen met meedoen aan alle activiteiten: 
taalles, computerles, trainingen, activiteiten voor 
vrouwen, de workshop krant maken. Je moet eerst de taal 
leren, dat is heel belangrijk, maar ook actief zijn. Twee 
dagen per week naast werk. Hoe meer je meedoet, hoe 
meer ervaring je krijgt in Nederland. Zitten op de bank en 
thuisblijven, dat kan niet. Dan wordt jouw toekomst niet 
beter.

Wat zijn de voor- en nadelen van kapper zijn?
Masi en Arman: Het is wel spannend! Hoe krijg je meer 
klanten? Hoe zorg je voor genoeg inkomsten om alles te 
kunnen betalen wat je nodig hebt om een kapperszaak 
te hebben? We zijn nu net begonnen en dat blijft wel 
spannend. Ondernemer zijn is leuk, maar er zijn ook 
risico’s. Je moet goed op de financiën letten. En de taal 
is ook nog steeds wel een uitdaging. Soms zeg ik tegen 
mijn klant, sorry ik ben de taal nog aan het leren, maar we 
kunnen wel proberen om te kletsen. Het mooie is dat als 
ik wakker word ik meteen denk: Yes, vandaag ga ik weer 
werken in mijn eigen kapsalon!

Welke stappen hebben jullie ondernomen om een eigen 
kapperszaak te krijgen?
Masi: We deden mee aan Toekomsttraining bij Stichting 
Mano. Daar schreven we tijdens de training een plan 
voor onze toekomst. Ik heb toen opgeschreven: ik ga mijn 
inburgeringsdiploma halen, ik leer met computers werken 
en ik ga meedoen aan een training voor ondernemers van 
SamenDoorSamen. Die training duurde een jaar. Mijn grote 
toekomstdroom of doel was mijn eigen kapsalon. 
Arman: Tijdens het ondernemingstraject ging ik ook 
zoeken naar een geschikte locatie. Stap voor stap. Zo 
hebben we ook deze plek gevonden via Marktplaats. De 
eigenaar ging met pensioen. Echt een lieve man die ons 
nog heel erg helpt, met kennismaken met de klanten en 
hoe het systeem werkt. En met het ondernemingsplan 
kregen we startkrediet via RBZ en Qredits, als we een 
goede locatie zouden vinden.

Wat hebben jullie geleerd?
Masi en Arman: Dat je heel vaak belasting moet betalen! 
Ik had net mijn KvK-nummer gekregen en toen kreeg ik 
twee dagen erna al een brief van de belasting dat ik te laat 
was. In Iran betaal je een keer per jaar belasting. Je moet 
alles hier goed op tijd doen. De hele administratie goed 
bijhouden. Alle bonnetjes goed bewaren, ook die van 2 
euro.

Hoe vindt u het om kapper te zijn?
Nu wel spannend. Het zijn lastige tijden voor iedereen met 
de hoge energierekeningen. Die kosten zijn ook voor ons 
toegenomen terwijl klanten misschien ook zuinig willen 
doen. Maar we vinden het heerlijk om in onze eigen zaak te 
werken, op onze manier. Soms is het druk en zijn we echt 
moe, maar we houden van dit werk.

Waarom heeft u gekozen voor kapper?
Masi: Ik hou van kapper zijn! Iemand komt hier, 
bijvoorbeeld een vrouw, met lang haar, het model is eruit. 
Ik ga knippen, föhnen, iemand echt mooi en blij maken, 
daar word ik ook gelukkig van. Dan voel ik me goed. Alles 
relaxed, een half uurtje en dan is het: oh ik heb echt een 
queen gemaakt.

Hoe lang duurt het om een goede kapper te worden?
Masi en Arman: Je kan in drie jaar een diploma halen. 
Belangrijk is je eigen motivatie. Met goede motivatie leer je 
meer en sneller. Dat is heel belangrijk. 

Wat is het verschil tussen kappers in Iran en 
Nederland?
In Iran gaan vrouwen en mannen gescheiden naar de 
kapper. Je mag met een kapsalon van vrouwen zelfs niet 
dicht bij een autogarage zitten waar mannen werken. Dat 
is allemaal apart. Belasting hier is echt een groot probleem. 
In Iran is dat maar een keer per jaar. 

Waarom is een eigen kapsalon echt een droom voor jou?
Masi: Ik had twintig jaar een eigen kapsalon in Iran, zelfs 
twee. Ik hou van ondernemen. Ik kom uit een familie van 
ondernemers. Mijn zus heeft schilderbedrijf Arjan hier 
in Rotterdam, ik heb familie in Amerika met een eigen 
bouwbedrijf, een zus heeft een beautysalon in Amerika. 

Was het moeilijk om jullie droom te bereiken?
Masi: Het is veel werk, maar samen met mijn zoon en 
dochter was het heel leuk om te doen. Het belangrijkste 
is om te doen. Heb je al ervaring als kapper, dan kun 
je al ergens meedraaien in Nederland. Misschien eerst 
stagelopen of een of twee dagen in de week werken. En 
daarna kun je jouw eigen plan maken. 

Wat maakt jullie kapsalon bijzonder?
Masi en Arman: We hebben gekozen voor een mooie 
toeristische plek en willen klanten echt even verwennen. 
Ze komen hier op hun gemak, om te ontspannen en heel 
mooi te vertrekken. Ze kunnen hun verhaal kwijt en gaan 
met mooie haren weer naar buiten.

Bieden jullie ook Iraanse sfeer?
Masi: We hebben soms thee uit Iran en op maandag 
komen vrouwen met hijab, dan knippen we met de 
gordijnen dicht.

Wat zijn jullie plannen nog?
Arman: We zijn de ruimte achterin nog aan het afbouwen 
zodat mijn zus daar haar werk als schoonheidsspecialiste 
kan doen. Zij gaat daar binnenkort werken. Ook willen 
we een academy openen zodat we ook kappers kunnen 
opleiden.

Hoe was de eerste tijd?
Arman: Het was wel moeilijk om nu, in deze tijd, een 
onderneming te beginnen. Het is wel een risico, maar als 
ondernemer, moet je nu eenmaal risico’s nemen.

Hebben jullie een eigen klantenkring?
Masi en Arman: Ja die hebben we wel, maar we gaan nog 
meer reclame maken.

Masi en Arman Op bezoek in de prachtige kapsalon.

Maak een plan en blijf doorgaan. Het zal niet 
makkelijk zijn, maar als je gewoon blijft doorgaan zal 
je alles kunnen bereiken. Een eigen zaak beginnen is 
onze droom, dachten wij. Dat was ook zo, maar nu de 
zaak er is, begint het eigenlijk allemaal pas! Dus als je 
droom bereikt is, dan begint het pas!

Hebben jullie nog tips 
voor ons?


