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HAPPINESS CAN BE FOUND
EVEN IN THE DARKEST OF TIMES.
IF ONE ONLY REMEMBERS
TO TURN ON THE LIGHT
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Gelukzoeker
GELUK VINDEN IN HET KLEINE

Tekst KARLA DERKS Beeld MARIEKE TEN BERGE

Oh nee ... Heb ik weer: theezakje in mijn thee. Waarom heb ik dat? NIET NU!
Tegelijkertijd denk ik: nou nou, als dit nou de tegenslag in mijn leven is … Waar maak ik
me druk over, ik héb tenminste thee! Maar al snel winnen de andere gedachten: nee, nu
ligt het labeltje óók nog los op de bodem! Tot overmaat van ramp zie ik dat er een tekst
op dat labeltje staat: 'Waar stoor jij je snel aan?' On-ge-loof-lijk.

I

de momenten dat we zo diep zaten dat we dachten
dat er alleen nog een weg omhoog moest zijn, was
er toch weer een kuil die dieper reikte. Ver, heel ver
onder zeeniveau. Het kostte anderhalf jaar om samen
ons gezinsleven weer voorzichtig op te pakken.
Daarna kwamen er nog maanden met bescheiden
ups en heel diepe downs, maar uiteindelijk schoven
we de gordijnen weer opzij. Drie weken nadat we
beiden voor het eerst weer ‘goed’ antwoordden op
de vraag hoe het ging, overleed de jongste broer
van mijn man plotseling. Hij werd 30. Ik vroeg me af
hoeveel een mens aan zou kunnen en met mij nog
veel anderen. Door de kieren van het huis, onder de
drempels door, langs luchtfilters: het verdriet spoelde

k kijk even snel naar buiten, niemand
kijkt, dus roep ik tegen het labeltje: ‘Wat
denk je zelf, Pickwick? De vraag stellen
is ’m beantwoorden, vind je ook niet?!
Labeltjes in mijn thee! En aan véél te
korte spaties tussen woorden!’ Waarom
zit alles vandaag zo tegen?
Ik schrik van mijn eigen reactie. Drie jaar geleden
kon ik niet vermoeden dat ik ooit weer zo in het leven
zou staan. Tijdens onze vakantie in het zonovergoten Toscane pakten donkere wolken zich boven ons
samen: mijn man rolde een steeds diepere depressie
in. Thuisgekomen sloten we deuren en gordijnen; de
wereld moest het maar even zonder ons doen. Op
11
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‘MENSEN DIE POSITIEF ZIJN INGESTELD EN

Wat doe je om
jezelf (tijdelijk)
gelukkig te
voelen?

POSITIEVE SOCIALE RELATIES ONDERHOUDEN,
LEVEN LANGER’
Hoe creëer jij je geluk?

maal om. Misschien neem ik het te persoonlijk op en
lees ik er een oproep in, maar ik denk dan: hoepel
een eind op met je geluk.

het huis weer binnen. Het was alsof we de voordeur
open hadden laten staan en ons huismonster, de depressie, stiekem weer in de gang was komen staan.
Het werd zaak om te voorkomen dat-ie zich weer
heel huiselijk op onze bank zou komen nestelen.
Werk aan de winkel.

Tel je zegeningen

Mijn aanpak was anders. Ik merkte dat ik zelf de
controle over mijn humeur had door te kiezen voor
de mooie dingen die ik zag. Ik besloot om dankbaar
te zijn voor alle momenten en de mogelijkheden die
ik had: zonnestralen in de woonkamer; blije kinderen;
familie; een schaal lasagne bij de voordeur met een
lief kaartje; stapels post van mensen die met ons
meeleven; thuiskomen in een schoon huis omdat de
schoonmaakhulp dat spontaan bedacht had; een
kop koffie; lammetjes; iemand die me voor liet gaan
in de rij; vriendinnen; waardering; de kleutertekening
van Annemarije voor Jonas … Ik weigerde om me
af te laten leiden door kleine tegenslagen. Ik telde
zegeningen en schreef ze op. Voor mijn man mocht
het leven dan een tunnel zonder einde zijn, ik kon
tenminste nog licht zien aan het einde. Deze strategie werkte. Het hielp me door een moeilijke tijd heen.
Mij kreeg je er niet onder.

‘Fakebook’

Als eerste wees ik Facebook de deur. Al die geweldige relaties, prachtige en getalenteerde kinderen,
exotische vakantiebestemmingen, gevoel voor mode
en styling, borrels, sushitenten, sportprestaties …
Mijn timeline stond er vol van. Ik had geen zin meer
om al dat geluk van anderen over me heen te laten
komen. Was ik jaloers? Na wat zelfonderzoek stond
ik mezelf toe om het geen jaloezie te noemen. Ik
stoorde me gewoon mateloos aan die enorme zelfgerichtheid en die etalagedrang. ‘Fakebook: voor het
etaleren van al uw geluksmomenten.’ Je zou ook wel
gek zijn om al je depressies, huwelijkscrises, ruzies
en andere vormen van ongeluk breed uit te meten.
Hoe meer ik over geluk las, hoe meer het me tegen
ging staan. Nu krijg ik al snel rode bultjes van mensen die ‘het geluk in eigen hand nemen’. Na jaren
zogenaamd aanmodderen, komen ze er opeens
achter dat ze het al die tijd helemaal verkeerd aan
hebben gepakt. Plotseling bedenken ze dat ze volledig voor hun dromen moeten gaan. Ze kopen zes
husky’s en een arrenslee en verdwijnen naar een iglo
in ‘Koudkoudkouderstan’ om daar een taxiservice te
beginnen. Of ze zeggen een vaste baan op om met
een zelf omgebouwde Volkswagen-bus een nieuw
‘blenderend’ leven in groene smoothies te beginnen.
Ze beginnen een tehuis voor bejaarde poezen aan de
‘Costa del Kattelonië’. Kortom, het roer gaat hele-

En nu?

Ik ben weer terug bij af. De depressie is voorbij, het
gaat me voor de wind, maar ik sta te foeteren op een
kop thee. Hoeveel van die momenten heb ik op een
dag? Ik daagde mezelf uit om ze gedurende 24 uur
te noteren. Het resultaat liegt er niet om. ‘Zul je net
zien dat het nu gaat regenen, nu ik op de fiets moet.’
‘Zit net die ene blouse nog in de wasmand?’ ‘Een
vlek, en die jurk is net gewassen!’ ‘De vaatwasser
die ’s nachts niet heeft gedraaid: dat overkomt mij
altijd.’ Een kind dat de wc onder sproeit; een kop
12
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Schrijf een bedankbrief aan een persoon
die in je jeugd heel belangrijk voor je
is geweest. Ga naar hem of haar toe
en lees de brief voor.

Klaagmuur
Speciaal voor de pessimisten! Ach, waar
is al die positiviteit eigenlijk goed voor?
Wat is er mis met eens even lekker
wegkwijnen in zelfbeklag? Beklaag jezelf:

koffie die omvalt; klei op de bank; de cavia die zich
onder de kast verstopt; een rekening van de Belastingdienst; een schoonmaakavond op school niet in
mijn agenda gezet; een telefoontje, maar ik heb geen
zin in een gesprek … Bovenal: overal dat woordje
‘altijd’ bij alles wat tegenzit. De taal als barrière voor
mijn geluksmomenten.
Tja, mijn leven is niet ideaal. Verre van dat. Heel anders in elk geval dan hoe ik me ooit had voorgesteld.
Bovendien geloof ik ook niet dat je pas gelukkig
kunt zijn als je van A naar B loopt over een route
die zo glad is als de Polderbaan. Een beetje tegenslag moet een mens toch kunnen hebben?! Ik merk
dat mijn opvattingen over geluk veranderen. Ik heb
bijvoorbeeld van tijd tot tijd een nieuwe jurk nodig
om me heel even gelukkig te voelen: instant geluk.
Die jurk moet er vooral komen op momenten waarop ik niet lekker in m’n vel zit. Zo’n jurk levert drie
geluksmomenten op: het webshoppen als moment
van ontspanning, het pakje dat binnenkomt en het
aantrekken van de jurk. Helaas ebt dat geluk weer
weg en ontstaat er een nieuwe behoefte. Er is altijd
wel iets wat me voor heel even gelukkiger zal maken:
opbergboxen met prachtige retro prints; mooi vormgegeven schriften met een dikke kaft; panty’s met
grafische motiefjes; jurken in maat 104; behangetjes;
alles in de vorm van huisjes en grachtenpandjes …
Het maakt me allemaal best gelukkig, maar het zet
niet echt zoden aan de dijk.

Geluk volgens de psychologie

Ik ontdek dat er een hele stroming binnen de psychologie bestaat die zich op ‘gelukscreatie’ richt.
Vergeet alles wat een negatieve invloed kan hebben!
De positieve psychologie houdt zich bezig met
13
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Train jouw

Geef op een schaal van
nul tot honderd aan hoe
gelukkig je (nu) bent.

geluksgevoel

het creëren van meer momenten van geluk. Martin
Seligman, een van de grondleggers, schreef er een
boek over: Authentic Happiness, in het Nederlands
vertaald als Gelukkig zijn kun je leren. Hij rafelt geluk
uiteen in drie componenten die je kunt beïnvloeden.
Je hebt the pleasant life: het plezier, de positieve
emoties. Het is die nieuwe jurk die mij tijdelijk blij
maakt. Het werkt even, maar op de langere termijn
heb je er niet veel aan. Een andere component is the
engaged life, de betrokkenheid/verbondenheid met
anderen of iets waar je helemaal in opgaat. Je kent
dit deel waarschijnlijk beter onder het begrip 'flow'.
Ergens helemaal in opgaan brengt je in een ﬂow.
Je komt erin terecht als je iets doet waar je goed in
bent, maar wat wel het uiterste van je vraagt. Met
die tong een stukje uit je mond vergeet je de tijd. Je
voelt je als een vis in het water en je gaat een leuke
uitdaging aan. Zonder dat je je ervan bewust bent,
word je een activiteit in gezogen en blijk je in staat
tot meer dan je voor mogelijk had gehouden. Dat is
'flow'. Je leert zonder dat je het eigenlijk merkt. Een
lastig muziekstuk instuderen, je backhand verder
ontwikkelen, een teckel haken, de perfecte tiramisu
maken, een origami diamant maken. 'Flow' geeft je
een geluksgevoel.
Een derde component is the meaningful life, het gevoel van zinvolheid en de mate waarin je je talenten
inzet voor iets wat groter is dan jij: even boodschappen doen voor een ander, een kaartje naar iemand
sturen die het nodig heeft, vrijwilligerswerk doen,
een donatie geven …
Van de laatste twee word je per saldo gelukkiger.
Sterker nog: diverse onderzoeken tonen aan dat
mensen die positief zijn ingesteld en positieve sociale
relaties onderhouden, langer leven.

Noteer elke ochtend/avond drie dingen waar je
dankbaar voor bent. Doe dit minimaal twee weken om
het verschil te merken. (Koop eerst een mooi schrift,
daar word je ook gelukkig van. ;-) )

Neem elke avond tien minuutjes de tijd
om na te denken over drie mooie of
vrolijke momenten van de dag. Zo
train je jezelf om naar de mooie dingen
te kijken.
Plan momenten in om van te genieten. Probeer
dagelijks twintig minuten voor jezelf vrij te
maken.
Geniet van eten en drinken en haal herinneringen op
aan mooie of vrolijke gebeurtenissen. Lachen helpt
ook om blij te zijn.

Schrijf tien minuten over iets wat je
heel vervelend vindt en schrijf daarna
tien minuten over alle positieve kanten
van hetzelfde onderwerp.
Maak met elkaar een ‘zegeningenpot’: schrijf
elke dag op een papiertje wat je zo mooi vond
aan die dag. Na een (half) jaar open je de pot en
beleef je het jaar opnieuw. Tel je zegeningen!
Foeterlijst: waar foeter je op? Bekijk je lijstje en
bedenk vervolgens welke geluksmomenten er in die
foetermomenten zitten.

14
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Wat maakt jou gelukkig?

Geef jezelf honderd dagen de tijd om
gelukkig te zijn. Gebruik de hashtag
#100geluksdagen en fotografeer elke dag
een geluksmoment.

Geluk in ervaringen

De gebeurtenissen in je leven kun je niet in de
hand houden, maar je kunt wel bewust kiezen voor
bepaald gedrag: hoe reageer je naar de ander; wat
zijn je gedachten; waar ben je dankbaar voor? Een
goede oefening is om elke dag tijd te nemen voor
dankbaarheid. Door elke dag drie dingen te noteren
die positief zijn, kun je na twee weken het verschil
voelen. Ik vind dat concept van dankbaarheid behoorlijk fascinerend, want: aan wie ben je die dank
verschuldigd?
Dankbaarheid blijkt een belangrijk ingrediënt voor
geluk. Ik luister naar een benedictijnse monnik. Geluk
leidt niet tot dankbaarheid, stelt hij. Want mensen
met veel bezit zoeken daarna naar nog meer bezittingen. Aan dankbaarheid komen ze niet toe, omdat er
geen ‘genoeg’ volgt. Andersom werkt het wel. Mensen die dankbaar zijn, voelen zich gelukkig. Om die
reden kunnen mensen die met tegenslagen te kampen hebben, toch gelukkig zijn. Wat daarvoor nodig
is, is het bewustzijn dat elk moment een geschenk is
met talloze mogelijkheden: opportunity is the gift in
every moment.

Geluk zit in de manier waarop je dingen in het leven
ervaart. Het zit niet in het nastreven van idealen als
het ‘huisje boompje beestje’-concept. Geluk is geen
gevolg van gebeurtenissen of bezittingen, het is
verrassend genoeg juist een oorzaak van veel goede
dingen. Positiviteit opent namelijk je hart en je geest,
waardoor je ontvankelijker en creatiever wordt. Je
verbreedt je blik en je doet nieuwe vaardigheden
en kennis op, waarmee je als het ware bouwt aan
nieuwe manieren van bestaan: je krijgt nog meer mogelijkheden. Zulke succeservaringen leiden tot een
hogere motivatie, meer zelfvertrouwen en effectiever
gedrag, aldus Barbara Fredrickson.
Helaas onthouden we de negatieve ervaringen beter.
Je ontdekt dat er een vacature openstaat die jou op
het lijf geschreven is en ontmoet ook nog iemand die
jou herinnerde aan een presentatie waarmee je zo’n
indruk op hem of haar had gemaakt. Je komt stuiterend thuis. Helaas spreek je een dag later iemand
van wie je hoopte dat zij enthousiast zou worden van
jouw plan om te solliciteren, maar haar reactie valt je
tegen. Wat gebeurt er dan? Ik hoef het niet te verzinnen, dit overkwam me. Het enige waar ik die dag aan
bleef denken, was het feit dat ik me afgewezen voelde en ik wilde die vernedering niet nog eens doormaken. Ik besloot om niet te solliciteren. Ik liet dat ene
gesprek bepalend zijn. Hoe anders had het kunnen
lopen als ik gekozen had voor mijn eigen kwaliteiten
en het vertrouwen had gehad in de kennissen die me
positieve feedback gaven?

Tot slot

Zo modder ik weer aan. Op een doordeweekse dag
met een fietstocht door de regen, een deadline, een
verjaardag van mijn oudtante Gré van 95 en een taxirit tussen piano, judo en turnen, kan het gevoel van
‘druk druk druk’ overheersen. Echter, hoeveel geluk
zit er in zo’n dag? De regen leidt tot groei; de deadline wijst op werk; de taxiritjes staan voor rijkdom,
ontplooiing en gezondheid; en in tante Gré vallen
heel veel puzzelstukjes op hun plaats: ze onderhoudt
bijzonder veel sociale relaties én het glas is altijd half
vol. In goede gezondheid 95 worden, wie wil dat nou
niet?

Geluk in dankbaarheid

Geluk ervaren is iets wat je kunt trainen. Je kunt
ervoor kiezen om je te richten op wat goed gaat in
je leven, in plaats van op wat er allemaal misgaat.
15
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ADVERTENTIE

Wie schrijft
die blijft...

Gratis
iding
handle aar
gb
verkrij

De leukste schrijfboeken

COLOUR

€16,50

Colour is een veelkleurig vormgegeven lees-, doe- en schrijfboek voor tienermeiden. Elk hoofdstuk draagt de naam van
een kleur en behandelt thema’s als ‘je bent kostbaar’ en ‘durf
jezelf te zijn’, De thema’s worden veelzijdig uitgewerkt aan de
hand van songs & filmpjes, quotes, schrijfopdrachten, bijbelleestips, getuigenissen en do-it-yourself’s. Colour bevat een
stickerpagina en verstevigd papier om kaarten uit te knippen.

ONDERWEG
MET JEZUS

Schrijvend op weg
met Jezus

€19,95

€14,95

LEEF!

Ontdek Gods
plan voor jou
leven!
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Maak

Uitnodigingen
Wij hebben er vast eentje
voor je gemaakt: je kunt deze
downloaden op sestra.nl/
uitnodiging. Print je
uitnodigingen op iets dikker
papier voor een mooie
uitstraling. Uiteraard kun je ook zelf gaan
knutselen. Stuur ze ongeveer twee maanden van
tevoren op zodat je gasten die dag vrij kunnen
houden voor jouw geweldige feest. Houd er wel
rekening mee dat er altijd een paar afzeggers zijn;
en mensen die op het laatste moment afbellen.
Cadeautjes
Wat betreft cadeautjes: als je geen badschuim en
chocolaatjes wilt ontvangen, is het handig om op
de uitnodiging te schrijven wat je wél leuk vindt.
Dat is niet raar, maar juist lekker duidelijk voor
je gasten. Een leuk alternatief: ‘Als jij komt, is dat
het leukste cadeau dat je mee kunt brengen.’ Of
vraag je gasten om een lp van de kringloop mee te
nemen als je zelf een platenspeler hebt. Dan kun
je de hele avond nostalgisch plaatjes draaien en is
je verzameling in één klap enorm uitgebreid.
Versieringen
Begin op tijd, zodat je niet alles op het laatste
moment hoeft te doen. Het maken van slingers en
pompons kun je gemakkelijk zelf doen, of samen
met een groepje vriendinnen tijdens een gezellige avond. Haak vlaggetjes, of knip ze van mooi
papier en naai ze op de naaimachine aan een lang
lint.
Eten
Een goede voorbereiding is écht het halve werk.
Kook daarom een keer het eten dat je wilt gaan
serveren voor een groep vrienden of je gezin.
Kijk wat wel en wat niet werkt. Zo kun je ook
uitproberen of je recepten kloppen, of de smaken
goed zijn en of je menu compleet genoeg is. Wij
hebben alvast een heerlijk recept voor je getest:
‘Pasta uit de boom’ (zie pagina 49).

Wegwijzer

diy

Knip van karton (uit een
doos bijvoorbeeld) naambordjes,
schrijf de tekst erop en maak
er twee gaatjes in. Je kunt de
bordjes met touw of ijzerdraad
aan een lange tak, stok, paal
of boomstam binden. Spijkers
werken trouwens ook. ;-)

45
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Wat gaan we doen deze zomer?

MEI T/M
SEPTEMBER
2016

Van mei tot en met september trekt de ‘Hip en Handgemaakt’-karavaan door Nederland om mensen te inspireren en
te laten genieten van producten
die je normaal alleen online kunt
bekijken en kopen. De ‘Hip en
Handgemaakt’-markt is tevens
een veelzijdige ontmoetingsplek
voor gelijkgestemden; een plek
waar je verwonderd, verwend en
vermaakt wordt. Fijne eettentjes,
muziek en ander entertainment
maken de dag tot een feestelijk
uitje. Kijk voor meer informatie
en de precieze data op hhmarkt.nl.

In het land van de pioniers – de
Noordoostpolder – vind je dit
bijzondere plekje met het grootste bamboebos van Nederland,
strand en duinen, een natuurspeeltuin, een modderglijbaan
en kampeermogelijkheden:
Netl, ‘de wildste
tuin in Kraggenburg’. Een plek waar ruimte
om zelf te ontdekken vooropstaat. Een buitengebied waar
grote en kleine kinderen zelf het
avontuur in kunnen stappen, of
al samenwerkend op ontdekkingsreis kunnen gaan. Bekijk
hun site voor verdere details:
netl.nl

MEI
2016

Voor alle bourgondiërs onder ons:
foodtruckfestival TREK reist
deze zomer voor de tweede keer
door het land. Tientallen mobiele
keukens toveren stadsparken om
tot een groot openluchtrestaurant. Dit weekend beginnen de
foodtrucks hun tournee in het
Rotterdamse Vroesenpark. Op
festival-trek.nl zie je waar de
karavaan nog meer halt houdt.


In Ommen is bij
theehuis RozeMarrie
een bakhuisje tot
aardbeienwinkeltje
omgetoverd. Hier
kun je naast softijs
ook ambachtelijke
aardbeienjam en -saus
krijgen. Zie rozemarrie.nl
voor al het lekkers.

15

markt
MEI
2016

Shop in the Park is op deze
dag te vinden in het Griftpark te
Utrecht. Er zijn webshops, foodtrucks, workshops en nog veel
meer. Geniet van 12.00 tot 17.00
uur van een mooi parkdagje.

1316

feest
MEI
2016

De pinksterconferentie van
stichting Opwekking brengt
christenen uit verschillende
kerken en streken bij elkaar om
het pinksterfeest te vieren. Het
is een groots evenement met
programma’s voor alle leeftijden. Kijk voor meer informatie
op opwekking.nl.

16

MEI
2016

Dit is de Dag van het Kasteel;
een dag waarop kastelen in heel
Nederland hun deuren voor
iedereen openen. Neem deel aan
een vorstelijke maaltijd en leer
de juiste etiquette, bekijk een
roofvogelshow of doe mee
aan een vossenjacht in
de kasteeltuinen.
Deelnemende
locaties
vind je op
kastelen.nl.

Tekst YVONNE BOS EN ESTHER VAN LUNTEREN

markt

6-8



62
62

Zomer2016Nieuw.indd 62

24-04-16 10:42

INGREDIËNTEN
400 gram wortelen  2 eetlepels honing  1 eetlepel citroen- of
sinaasappelsap  1 theelepel gedroogde tijm  1 theelepel gedroogde dille  1
theelepel gedroogde dragon  1 teentje knoflook, geperst  gedroogde chilivlokken
naar smaak  zout en peper naar smaak  eventueel wat verse peterselie

Waanzinnige
worteltjes
voor 2 tot 3 personen
76
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Lekker met:
gebakken aardappeltjes
en een stukje vis.

Snijd de wortelen in schuine stukjes. Kleine worteltjes kun je over de lengte
doorsnijden. Meng alle kruiden in een kom en marineer de wortelen in dit
mengsel. Bak de worteltjes met wat boter in een koekenpan tot ze gaar zijn;
dit kan zo’n 10 tot 30 minuten duren, afhankelijk van de dikte van de stukjes.
Houd ze wel in de gaten: de honing kan gemakkelijk aanbranden.

Tip: strooi vlak voor
het opdienen nog wat
verse, gehakte peterselie
over het gerecht.
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ADVERTENTIE

Craft je
eigen bijbel
Op veler verzoek komt er een
nieuwe Schrijfbijbel. De Bijbel in
Nieuwe Bijbelvertaling heeft naast
de tekst voldoende ruimte om
notities te maken en is door het
wat dikkere (off-white) papier zeer
geschikt om te Bible journalen
met het bijpassende craftpakketje.
De Schrijfbijbel kost ca. € 45 en
het craftpakketje € 9,95. Koop je
ze samen, dan is de prijs € 49,95.

€ 12,50

€ 12,95

€ 14,95

Moestuinmoederen

Superkleinkind

Sterk!

Geloofsopvoeding is als werken in

Creatief invulboekje voor

16 weken moedig op weg met

een moestuintje

grootouders en kleinkinderen

koningin Esther

(9789088971310)

(9789085433033)

(9789491844515)

Verkrijgbaar in de boekhandel - 160414-Zomer

€ 49,95

www.royaljongbloed.nl
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In een stoere, gebutste jeep hobbelen we
over een stukje slecht wegdek door Tirana,
de hoofdstad van Albanië. Naast me zit
een wildvreemde man. ‘Hoe ben ik hier
terechtgekomen?’ vraag ik me vertwijfeld
af. ‘Wat doe ik hier?’ De moed zinkt me
in de schoenen. Eindelijk stoppen we op
de eindbestemming: de wijk Sauk, aan de
rand van Tirana. Gelukkig staat Gerdien
me op te wachten, vergezeld door een rijtje
blonde kinderen. Zij heten me hartelijk
welkom en al snel krijg ik mijn logeerplekje

Tekst & beeld BY KRIS EN GZB

te zien.

Craften
in Albanië
95
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Gerdien en
haar gezin

I

n het voorjaar van 2015 kwam ik in contact met
Gerdien Blom, die een bestelling deed in mijn webshop. Ze vermeldde erbij dat de materialen bestemd
waren voor een craftproject in Albanië waar ze met
haar gezin woont en werkt. Gerdien vertelde me hoe ze Albanese vrouwen aan werk wil helpen door ze te leren naaien
en handwerken en door ze te begeleiden met het maken van
producten die in Nederland verkocht kunnen worden via
hopemade.nl. Ik was meteen enthousiast: hier wilde ik op
een of andere manier aan meehelpen.
In overleg met Gerdien startte ik een ‘postuitwisselingsproject’: vrouwen in Nederland maken fleurige post die naar
Albanië gebracht wordt. Gerdien (blond, goedlachs en
bewogen) kwam tijdens een verlof in Nederland even bij
mij op bezoek en nam de eerste stapel kaarten mee. Het
klikte goed en er begon iets te kriebelen bij mij: ik zou dat
project weleens in het écht willen zien! Dus toen ik de
mogelijkheid kreeg om met een groep collega’s van
de GZB, de zendingsorganisatie waar de familie Blom
voor werkt, in het najaar van 2015 naar Albanië te
reizen, besloot ik om de tweede stapel kaarten zelf te
gaan brengen. Dat zou wel enige moeite kosten, want:
vliegangst. Of eigenlijk: ‘opstijg-angst’. Toch besloot
ik me daar (met enige moeite) overheen te zetten en
gewoon te gaan. Mijn motto: als ik bang blijf, kom ik
nergens. Speciaal voor Zomer schreef ik dit verslag van
een bijzondere reis.

’’s Avonds schrik
ik van een vreemd
gezang dat door de
straten klinkt’

Een pittig begin
Via Rome – twéé keer opstijgen – vlieg ik
naar Albanië. De groep van de GZB loodst
me er met kinderachtige spelletjes en een
hoop geklets doorheen. Zij verblijven in een

hotel en ik rijd met Maarten (de man
van Gerdien) in de jeep mee naar hun
huis.
Ik ben tien dagen te gast bij de familie
Blom en al snel leen ik wat kleren
van Gerdien (hoewel ik haar amper
ken), omdat ik veel te warme kleding
meegenomen heb: het is momenteel
bloedheet in Albanië. Ook moet ik
even wennen aan de kleine kinderen:
6, 4, 3 en 1 jaar oud. Ik was vergeten
hoe intensief dat is, hoeveel herrie
vier van die kids produceren, maar
ook gezellig het kan zijn. ’s Avonds
schrik ik van een vreemd gezang dat
door de straten klinkt. Het blijkt een
gebedsoproep te zijn van de nabij gelegen moskee. Weer een verrassing: ik
wist niet dat Albanië zo veel mosliminwoners had; ik dacht dat het land
heel atheïstisch was. Om vijf uur in de
ochtend word ik weer wakker van de
oproep, maar daarna went het snel.
Het ontbijt op zondag begint stormachtig. De zesjarige gooit royaal
muesli over de hele tafel; de driejarige
wil zelf haar melk in de kom schenken
en voordat ik in kan grijpen, gaat er
een enorme plons melk over de tafel,
de vloer, enkele stoelen en de benen
van haar zus, die krijsend wegrent …
Kinderen droogdeppen, de tafel
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Het reisgezelschap
en de vloer dweilen en we kunnen
eindelijk gaan eten. Vervolgens giet de
eenjarige de inhoud van zijn tuitbeker over zijn romper en ik bied aan
hem schone kleren aan te trekken.
Uiteindelijk vertrekken we dan toch
– allemaal schoon – naar het zaaltje in
Mushqeta, waar een kerkdienst wordt
gehouden. Het is een fijne dienst:
simpel en oprecht. Na de dienst maak
ik kennis met een aantal vrouwen van
het project.
Die middag vervolgen de kinderen
hun ondernemende activiteiten van
deze morgen en hebben we onze
handen vol. Ik ben ondertussen blij
met mijn grote kinderen, die deze fase
allang voorbij zijn. Mijn respect voor
ouders met jonge kinderen groeit met
het uur.

Het ‘Krisprogramma’
Maandagochtend vertrekken we weer
naar Mushqeta, het werkgebied van
Gerdien en Maarten, zo’n twintig minuten rijden door een ontzagwekkend
landschap. Het zaaltje waar gisteren
de kerkdienst in gehouden werd, is
nu beschikbaar voor het craften. Er
wordt deze week een ‘Kris-programma’ gedraaid: ik heb materialen meegebracht en opdrachten verzonnen

die de vrouwen kunnen uitvoeren. Zij
krijgen daar een goed loon voor en ik
neem de gemaakte spullen mee naar
Nederland om te verkopen. Zo gaan
ze bijvoorbeeld een kerstslinger haken.
Daarnaast heb ik post bij me voor de Albanese
vrouwen, gemaakt door Nederlandse vrouwen. Ze
vinden het bijzonder dat er aan hen gedacht wordt.
Voor mij is het ook een bijzonder moment: ik mag
deze vrouwen nu in het echt ontmoeten en zien
hoe de post ontvangen wordt. We delen de fleurige
kaarten uit en de vrouwen zijn er een beetje verlegen mee.
De dames zijn aardig, werken hard en zien er vrijwel
allemaal keurig verzorgd uit: schone kleren en nette haren.
Toch kom je niet onder de armoede uit als ze lachen: veel
van hen missen hun voortanden door slechte mondhygiëne.
De vrouwen komen uit kleine dorpjes in de buurt. Ze komen per bus, of als ze dat niet kunnen betalen – ongeveer
14 cent – lopen ze het hele stuk, zo’n anderhalf uur over
een gevaarlijke weg. De dorpjes zijn veelal vervallen en er is
in het gebied veel werkloosheid.

Samen zingen
in de kerk

Het resultaat van HopeMade
Een van de deelnemers, Yllka, ontbreekt vandaag. Gelukkig woont ze vlakbij, dus we besluiten haar haakkatoen te
gaan brengen, zodat ze wel mee kan doen. Gerdien scheurt
met de jeep stoer over een steil grindpad, en op de heuvel,
in een felgroen huisje met een patio vol druiventrossen,
ontmoeten we de tante van Yllka. Yllka zelf blijkt een
baantje in een naaiatelier gevonden te hebben, dankzij de
naailessen bij HopeMade, maar haar tante wil wel voor mij
haken. We spreken af dat ze een paar voorbeelden maakt
en dat we in de loop van de middag nog even komen kijken
97

Zomer2016Nieuw.indd 97

24-04-16 10:44

Enthousiaste jonge
meiden op het feest

Smullen van
het schepijs

’Yllka blijkt een
baantje in een
naaiatelier gevonden
te hebben, dankzij
de naailessen bij
HopeMade’

Groepsfoto!

Op het feest
elkaars handen
insmeren met
crème
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of haar werk voldoet. Ze laat ons nog
snel trots een enorme stapel gehaakte
kleedjes zien die Yllka gemaakt heeft
voor haar uitzet. Ze gaat binnenkort
trouwen en bij haar schoonmoeder
inwonen. Volgens mij kan ze daar het
hele huis volhangen met kleedjes: het
zijn er zeker honderd!
Als we die middag terugkomen,
heeft de tante prima voorbeelden
gemaakt en dus krijgt ze de opdracht
om rondjes (kerstballetjes) te haken.
De vrouwen die in Nederland mee
hebben gewerkt aan het postuitwisselingsproject, krijgen er allemaal eentje.
Ook nodigen we haar uit voor het
zomerfeest op woensdag.

Waardering in de
armoede
De volgende dag reizen we weer naar
Mushqeta. Vandaag komt er een
nieuwe groep vrouwen.
Een aantal zetten we aan het werk
met het maken van ‘craftconfetti’; een
andere groep gaat haken en een derde
groep mag oefenen op de naaimachine. We delen weer kaarten uit en
een aantal vrouwen maakt kaartjes
voor de Nederlandse vrouwen van het
postuitwisselingsproject. Tijdens deze
hele ochtend is het mooi om te zien
hoe Gerdien hier gewaardeerd wordt

door de vrouwen en hoe vloeiend
Albanees ze spreekt.
Tijdens een huisbezoek in het dorpje Krrabbe bezoeken we
Bedria*, een lieve, jonge vrouw die graag creatief bezig is.
We komen tot een overeenkomst: zij gaat kleurrijke riemen
maken die ik zal verkopen. Ik betaal haar vast vooruit,
zodat ze de materialen kan kopen. We brengen ook een
bezoekje aan Mira. Zij woont met man en kinderen in een
klein, bedompt en vies huisje. Buiten staat de raki te pruttelen. Ze hebben geen cent, maar bedelven ons wel onder de
druiven en walnoten.

Ik mag de
Nederlandse
post uitdelen!

Zomerfeest
Op woensdag geven we een feest voor ruim vijftig vrouwen.
Een feestje is iets bijzonders hier en wij zetten deze mooie
vrouwen graag in het zonnetje.
Tijdens de projectdagen zijn er
GZB
vrolijke vlaggenlijnen genaaid
De GZB is een zendingsorganisatie van
waarmee we de ruimte binnen
de Protestantse Kerk in Nederland. De
en buiten versieren. Ook hebben
GZB gelooft dat mensen tot hun recht
de vrouwen mooie rokken voor
komen als ze God leren kennen. Daarzichzelf genaaid. Ze krijgen een
om steunt de GZB wereldwijd kerken
welkomstdrankje en een leuke,
in hun missionaire taak. De organisatie
gehaakte bloem of strik uit Nederheeft haar werk onderverdeeld in vijf
land opgespeld. Er zijn vrouwen
werkvelden: De jonge kerk (Azië), de
die helemaal in het zwart gekleed
groeiende kerk (Afrika), de dienende
zijn en nu een bijna fluorescerenkerk (Latijns-Amerika), de bedreigde
de bloem dragen, die hun hele
kerk (Midden-Oosten) en de lege kerk
gezicht doet stralen. Twee zussen
zijn in traditionele kleding van zo’n (Europa). De GZB heeft ongeveer
zestig zendingswerkers uitgezonden en
honderd jaar geleden gekleed. De
steunt zo’n tweehonderd projecten. Kijk
vrouwen hebben het eten verzorgd
voor meer informatie op gzb.nl.
en het is een gezellige boel met
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HopeMade

Albanese muziek en traditionele
reidansen (waar ik niets van bak).
Het is een ontroerend tafereel.
Tot slot trakteer ik de vrouwen op
schepijs, iets wat ze zelden of nooit
krijgen, omdat ze geen vriezer hebben. Dat wordt zeer gewaardeerd.
Grappig detail: in Albanië schudt
men met het hoofd als men ‘ja’
bedoelt. Dus ik vroeg aan een vrouw of ze ijs wilde, de
vrouw schudde met haar hoofd en ik sloeg haar over
… Waarna ze bleef staan, dus ik haar weer vroeg of ze
ijs wilde en ze weer met haar hoofd schudde. Uhm, o
ja, dat is waar ook: schudden betekent ‘ja’! Ik heb haar
maar een extra bolletje ijs gegeven.
Aan de ene kant is het jammer dat ik vrijwel niet kan
praten met de vrouwen, aan de andere kant is de
non-verbale communicatie meer dan genoeg en lach ik
heel wat af.

’Ik trakteer de
vrouwen op schepijs,
iets wat ze zelden
of nooit krijgen’

Weer terug naar huis

* Voor producten
die Bedria heeft
gemaakt kun je
mailen naar
info@bykris.nl.

De laatste ochtend met de vrouwen breekt aan. Het
is vrijdag en vandaag gaan we de slingers in elkaar
zetten. Er verschijnt een indrukwekkende stapel losse
bloemen en kerstballetjes op tafel, want de vrouwen
hebben ook thuis niet stilgezeten, en ik maak een
voorbeeldslinger. Uiteindelijk maken we maar liefst 52
slingers! En dat terwijl het vreselijk warm (37 graden)
is en het zweet over onze ruggen gutst. Na deze enerverende ochtend gaan de vrouwen met een goed loon
op zak weer naar huis. Ik ben blij dat ik ze een klein
beetje mocht helpen.
Bedankt, faleminderit.

Gerdien woont samen met haar
man Maarten en hun vier kinderen
sinds april 2013 in Albanië. Ze zijn
door de GZB aan het werk gezet
in Mushqeta, 20 kilometer ten
zuiden van de hoofdstad Tirana.
In samenwerking met HopeMade
brengt Gerdien verandering in
de situatie van deze en andere
vrouwen. Samen met een professionele naaister, Zana Nauni,
organiseert Gerdien sinds maart
2015 naaicursussen. Wanneer de
vrouwen voldoende vaardigheden
hebben verworven, behalen ze een
certificaat. Met dat certificaat op
zak kunnen ze deelnemen aan de
productie van HopeMade-accessoires. Op deze manier worden
zowel de financiële inkomsten van
de vrouwen opgeschroefd, als hun
werkplezier en eigenwaarde.
Het dagelijks leven van veel
vrouwen in Mushqeta is behoorlijk troosteloos. Huiselijk geweld,
verslavingsproblematiek, gezondheidsproblemen en financiële
zorgen maken deel uit van het leven
van veel vrouwen. Het project biedt
hun perspectief en geeft kleur aan
hun leven. De vrouwen komen
trouw op de bijeenkomsten, nemen
verantwoordelijkheid en bloeien
steeds meer op. Ze worden op een
positieve manier bevestigd, bemoedigen elkaar en zijn aan de slag in
een goede werksfeer. Even geen
gekromde rug en uitzichtloze blik,
maar welgemeende complimenten
en een brede lach.
Kijk voor meer informatie op
hopemade.nl.
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