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“Net als in alle lokale afdelingen van de Rotary kiezen we bij

Daarnaast hebben we ook geprobeerd persoonlijk

de Rotary Club Uithuizen-Het Hogeland jaarlijks een nieuwe

de verbinding aan te gaan. Met een ondernemende

voorzitter, die voor zijn of haar zittingsduur een doel mag

nieuwkomer bijvoorbeeld, die zijn eigen eethuisje wil

aanwijzen, dat we dat jaar gaan ondersteunen. In 2015 werd

starten. Het netwerk van de Rotary kan hem kennis,

Nederland geconfronteerd met een grote toestroom aan

ervaring en contacten opleveren, waardoor hij makkelijker

vluchtelingen, die hier een nieuw leven wilden opbouwen.

nieuwe stappen kan zetten.

Dat is allesbehalve eenvoudig en je gaat je pas thuis voelen
als je mensen in je omgeving kent. Mensen met wie je je

Toen Anneke Sjipkens het stokje van mij overnam bouwde

door allerlei activiteiten kunt verbinden.

zij hierop voort. Om te aarden in een vreemd land is het
verstaan en spreken van de taal essentieel. Daarom koos zij

COLOURFUL HET HOGELAND

Onze afdeling wilde hier graag iets in betekenen en na een

PRESENTEERT

presentatie door Jenny van der Werf koos ik daarom voor

er voor het taalproject van Humanitas te ondersteunen.

Colourful het Hogeland. Zij zorgen voor die verbinding. En

In 2019/2020 hebben we het verderop gezocht. Samen met

Colourful Het Hogeland begon als een klein

dat niet alleen voor (voormalig) vluchtelingen, maar voor

de afdeling in Maputo gaan we in het kader van “Be Girl” een

initiatief, maar is inmiddels een begrip in

iedereen die om wat voor reden dan ook op het Hogeland

bijdrage leveren aan sanitaire voorzieningen en educatie in

Bedum en omstreken. Er zijn veel mooie

is neergestreken. Met de opbrengsten van onze jaarlijkse

Mozambique. Maar het werk van Colourful, dat net als wij

verhalen te vertellen en dat doen we dan

activiteiten, zoals een wandeling door de Groninger

het verschil wil maken, blijft ons na aan het hart liggen en

ook graag in dit magazine. Verhalen over

bollenvelden, de verkoop van bloembollen en het knotten

we wensen hen dan ook alle goeds voor de toekomst”.

mensen, die elkaar dankzij Colourful vonden

van wilgen hebben we met veel plezier bijgedragen aan het

en verhalen over prachtige initiatieven die

mooie werk van Colourful.

door Colourful worden ondersteund en
omgekeerd.

Peter Zomerdijk
voorzitter Rotary Club UIthuizen-Het Hogeland 		
2017-2018

We werken met vrijwilligers met een
professionele inzet. Dat willen we graag
uitdragen, ook in ons beeldmerk. We zijn
heel blij met ons nieuwe logo, waarin de
kleuren van onze omgeving en ons land
samenkomen. Een logo dat staat voor onze
kern: activiteiten verbinden mensen.

ROTARY CLUB UITHUIZEN - HET HOGELAND
De leden van Rotary Club Uithuizen – Het Hogeland zijn werkzaam in diverse beroepen en branches.
Ze zijn lid vanuit interesse voor elkaar en ook vanuit een gemeenschappelijke betrokkenheid bij de
samenleving. Door met deze inspirerende groep mensen projecten gericht op een jaarlijks thema op
te zetten en uit te voeren realiseren zij hun doel om vanuit een vriendschappelijke samenhang een
bijdrage te leveren aan de maatschappij.

activiteiten verbinden mensen
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VERANDERING VAN SPIJS
DOET ETEN

Colourful Het Hogeland
De werkgroep werkt hard, maar vooral met veel plezier. Ze

lokale supermarkt zelf kennismaken met al dat heerlijks

spelen in op verzoeken uit de maatschappij, maar initiëren

én met Colourful. “Koken in de supermarkt” leverde naast

ook zelf activiteiten zoals het Running Dinner, waarbij je

blij verraste klanten ook veel aandacht op social media en

bij nieuwe Hogelanders thuis gerechtjes kreeg voorgezet.

nieuwe vrijwilligers op.

En omdat jong geleerd oud gedaan is, gaf de werkgroep

De liefde van de man, maar zeker ook de vrouw gaat door

workshops “Internationaal koken” aan leerlingen van zowel

de maag. Dat spreekwoord is universeel. Door elkaars

primair als middelbaar onderwijs. Op het Hogeland College

smaken te verkennen, komen mensen dichter bij elkaar.

in Warffum roerden vele jongeren in de potten en pannen.
Een hele organisatie, maar alle moeite waard. Ouders

Verandering van spijs doet eten...

die enthousiaste verhalen te horen kregen, konden in de

COLOURFUL KOKEN
Colourful Het Hogeland wil mensen van elkaars cultuur laten proeven. De Werkgroep Eten neemt dat heel letterlijk. Al bij

HONDEL: FLENSJES GEVULD MET ZUURKOOL EN KNAKWORST
(20 stuks)

de aftrap van Colourful tijdens Mooi Bedum in 2016 werden zelfgemaakte lekkernijen uit alle werelddelen aangeboden. En

BEREIDINGSWIJZE VOOR DE FLENSJES:
Klop 10 eieren in een kom met een snufje zout, zwarte
peper, bloem en water en bak van dit beslag 20 dunne
flensjes. Laat ze afkoelen.

dat bleek een succes. Inwoners van Het Hogeland met roots in bijvoorbeeld de Antillen, Slowakije, Syrië, de Molukken, Iran,
Italië, Somalië, Irak of Eritrea zijn trots op hun lokale keuken. Behalve bij Mooi Bedum staan er daarom ook bij de jaarlijkse
Winterloop en bij Op Roakeldais wereldgerechten op het menu. Om dit allemaal in goede banen te leiden, duurzaam in te
kopen, te zorgen voor een mooie aankleding én gevulde schalen werd de Werkgroep Eten in het leven geroepen.

BEREIDINGSWIJZE VOOR DE VULLING:
Pers het vocht uit de zuurkool. Doe 1 eetlepel roomboter
en een scheut olijfolie in een braadpan. Laat de boter en
olijfolie smelten en bak de zuurkool samen met de kerrie,
paprika, chilipoeder, maggi en sojasaus gaar. Laat het
afkoelen.

Sommige werkgroepleden koken zelf enthousiast mee.
Niet alle gerechten zijn geschikt voor de Nederlandse smaakpapillen, maar gelukkig heeft de Molukse keuken behalve
papeda nog genoeg andere specialiteiten. Ook het Slowaakse gebak en de Antilliaanse pasteitjes vinden gretig aftrek. De
werkgroep, bestaande uit Rona, Marcella, Sabrine, Suus, Wladi, Natasja, Mirjam en Gretha, is een colourful gezelschap
van mensen zonder én met een migratieachtergrond, ook al is die migratie soms al drie generaties geleden. Een ieder had
zijn of haar eigen redenen om aan te sluiten. Maar allemaal dragen ze uit, dat het belangrijk is in jezelf en in anderen te
investeren.
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INGREDIËNTEN:
20 eieren
100 ml water
10 gram (patent) bloem
snufje zout
1 citroen
2 zakjes zuurkool naturel
olijfolie
1 theelepel kerrie, zwarte peper & paprikapoeder
1/2 theelepel chilipoeder
2 eetlepels maggi & sojasaus
1 eetlepel roomboter
2 blikjes knakworst á 10 stuks
2 doosjes paneermeel
1 pot tandenstokers

HET VULLEN VAN FLENSJES:
Bedek je aanrecht met vershoudfolie. Leg alle 20 flensjes
op het aanrecht en verdeel de zuurkool over de flensjes.
Leg op alle flensje een knakworst, vouw het flensje als
een enveloppe dicht en steek met tandenstokers verticaal
het uiteinde van de gevulde flensjes dicht. Klop de overige
eieren en haal de gevulde flensjes hier doorheen en daarna
door het paneermeel.
BAKKEN VAN DE HONDEL:
Bak de hondel (per 4 stuks) in een koekenpan met een dun
laagje olijfolie goudbruin. Leg ze op een schaal of bord en
snij de citroen in plakjes en versier de schaal of het bord
hiermee.
Een recept uit Curaçao van Wladimir Zimmerman

activiteiten verbinden mensen
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VIETNAMESE ZOMERROL
(15-20 stuks)

BEREIDINGSWIJZE VIETNAMESE ZOMERROL
Vul een pan of grote kom met lauw water om het rijstpapier
zacht te maken en zorg voor een plat werkoppervlak zoals

VAN VERZORGINGSSTAAT NAAR
PARTICIPATIESAMENLEVING

een snijplank of een grote plaat. Dompel een rijstpapier in
water om het volledig te laten weken (niet meer dan een
paar seconden) en leg het op het vlakke oppervlak. Leg de
verse groenten, wat vermicelli, 2 plakjes varkensvlees, 2-3
garnalenhelften op het rijstpapier. Houd de oranje kant van
de garnalen naar beneden gericht. Begin vanaf het einde
INGREDIËNTEN VIETNAMESE ZOMERROL
300 g gekookte of in de pan gebakken speklap of
schouderkarbonade met zout en peper (dun gesneden).
20-25 medium gekookte garnalen, geschild en in de lengte
doormidden gesneden.
Verse groenten: sla, komkommer (dun gesneden), munt,
koriander, wortel (julienne gesneden), rode paprika (dun
gesneden), ananas (dun gesneden), tauge (optioneel),
bieslook (optioneel).
200 g rijstvermicelli: kook de rijstvermicelli 3 tot 5 minuten
in kokend water volgens de instructies op de verpakking
en laat ze uitlekken. Spoel onder koud water om het
kookproces te stoppen.

met groenten, rol eerst 1-2 rondes totdat je het midden van
het rijstpapier bereikt en vouw vervolgens beide kanten
naar binnen. Blijf dan rollen totdat je het andere einde
bereikt.
BEREIDINGSWIJZE VIETNAMESE VEGETARISCHE ROL
Voor vegetarische rollen kunnen gebakken ei of knapperig
gebakken tofu worden gebruikt in plaats van vlees en
garnalen. Klop het ei in een kleine kom, voeg wat zout
toe en mix het goed. Vet een anti-aanbakpan lichtjes in
op middelhoog vuur. Verspreid het eimengsel over het
panoppervlak (maak een dunne laag). Snijd het ei in dunne
plakjes als het klaar is.

De bestuursleden van Colourful Het Hogeland vormen een afspiegeling van de samenleving waar zij voor staan. Aan tafel
zitten Nederlanders met Gronings, Fries, Syrisch, Vietnamees en Venezolaans bloed. Samen bepalen ze waar de accenten

15-20 stuks rijstpapier.

moeten liggen en welke kant het op moet. En zorgen ze dat er financiële bronnen succesvol worden aangeboord om het
werk van Colourful mogelijk te maken.

INGREDIËNTEN HOISIN PINDASAUS
5 eetlepel hoisinsaus

Voorzitter Rinze Kramer had op afstand al gezien hoe

hebben. Samen kun je er zo voor zorgen, dat iedereen mee

Colourful mooie verbindingen tot stand brengt. Hij hoefde

kan doen in de maatschappij.

dan ook niet lang na te denken, toen Jenny van der Werf

Ondanks de ondersteuning door Maud Diemer van

hem vroeg het bestuur te komen versterken. Ook Ronald

CMO STAMM gaat er veel tijd zitten in het verkrijgen en

Schmidt, Imad Alhamdan, Yen Nguyen en Charlotte

verantwoorden van subsidies, die nodig zijn om de diverse

Optionele garnering: gemalen pinda, gehakte verse chili.

Vriezema zetten zich met veel plezier in voor Colourful.

activiteiten te realiseren. De bestuursleden zijn heel blij dat

De energie, die zij in hun bestuurswerk stoppen, krijgen zij

overheden en fondsen Colourful waardevol vinden en willen

BEREIDINGSWIJZE HOISIN PINDASAUS

dubbel en dwars terug als ze de effecten van hun werk zien.

ondersteunen. Maar om hun werk te consolideren en hun

Verwarm 1 el plantaardige olie in een kleine sauspan op

Dat kunnen eenvoudige ontmoetingen zijn, waarin mensen

werkgebied uit te breiden, zou in dit stadium een structurele

een middelhoog vuur, en bak dan de gehakte knoflook en

zich met elkaar verbinden, maar ook dat het mensen lukt

bijdrage meer dan welkom zijn.

het citroengras tot ze goudbruin zijn. Voeg vervolgens

betaald werk te vinden.

hoisinsaus, water, en de pindakaas toe. Roer goed en laat

Het bestuur merkt steeds vaker dat door het informele

De beweging, die Colourful in gang heeft gezet, wordt

1-2 minuten op laag vuur sudderen tot het ingedikt is.

karakter mensen eerder bij Colourful Het Hogeland

inmiddels door veel mensen gedragen en het kan heel

Breng over naar kruidenkommen en vul met fijngehakte

aankloppen dan bij de formele instanties en wil graag een

goed zijn dat bepaalde activiteiten uiteindelijk zelfstandig

verse chili en gemalen pinda’s.

brugfunctie vervullen. De formele instanties zouden daar

hun weg vinden. Zolang de missie - activiteiten verbinden

nog beter gebruik van kunnen maken.

mensen- geborgd blijft, is dat alleen maar heel mooi.

Ze blijven daarom graag in gesprek met overheden en

Het bestuur bouwt graag verder en zou heel graag het

instanties. Want de laagdrempelige activiteiten van

gedachtegoed van Colourful uitdragen om te zorgen dat

Colourful bereiken mensen, die voor hun vervolgstappen

het ook buiten de gemeentegrenzen van Het Hogeland

toch bijvoorbeeld de gemeente of het Werkplein nodig

Colourful wordt.

1,5-2 eetlepel pindakaas
1 theelepel gehakte knoflook
1 theelepel gemalen citroengras
5 eetlepel water
1-2 eetlepel bakolie

Een recept uit Vietnam van Phuong’s Kitchen
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SAMEN LEVEN
IN DEZE
BUURT EN
IN DIT LAND

IEDERE DAG VERRASSEND
VEEL VOORDEEL BIJ PLUS

Samer en Eva hadden een fijn leven in Syrië. Met zijn hele familie woonden ze in een flat waar ieder gezin een eigen
appartement had. Als manager bij Procter & Gamble had hij een goed salaris. En toen werd het oorlog. En de geschiedenis
herhaalde zich. Waar Samer’s ouders destijds uit Palestina waren gevlucht en in Syrië een goed heenkomen hadden
gezocht, vluchtte Samer nu met met Eva en hun vier kinderen naar Nederland. Gelukkig werd hen een langdurige procedure
bespaard en na een maand in een AZC kregen ze te horen dat hun toekomst in Bedum lag. Met veel plezier wonen ze daar
nu al weer vier jaar.

Wilt u ook meewerken aan een kleurrijke
samenleving? Bij Colourful Het Hogeland zijn we
altijd op zoek naar vrijwilligers.

Openingstijden: ma-do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00

/PlusBedum

Gratis parkeren

Gratis WiFi

www.plus.nl

Jeroen Juch | Grotestraat 13 | 9781 HA Bedum | T: 050 301 04 81 |

Mail naar info@colourfulhethogeland.nl
of bel Jenny van der Werf op 06-12206521.

Als je gewend bent om een rijk gevuld leven te hebben valt

Ze zijn dankbaar dat buren altijd klaarstonden als ze hulp

het niet mee om thuis te zitten. Natuurlijk gingen ze in het

nodig hadden en heel blij dat ze ook wat terug kunnen doen.

kader van hun inburgering naar school om Nederlands te

Zo hielp Samer buren met schilderen van hun huis en laat hij

leren, maar ze wilden meer. Meer activiteiten om nuttig

de hond van de buurman uit. Eva maakte lekkere Syrische

bezig te zijn en meer mogelijkheden om hun Nederlands

hapjes voor Colourful. “ Wij moeten en willen samen leven,

te verbeteren. Ze zochten en vonden vrijwilligerswerk. Eva

in deze buurt en in dit land “.

helpt vrouwen de weg te vinden naar organisaties of hulp
en hielp mee op de school van de kinderen. Samer meldde
zich als vrijwilliger in de zorg. Daar merkte hij dat hij het heel
fijn vindt om met ouderen te werken. En dus volgt hij nu

Lekker in
Appingedam,
Winsum en
Uithuizen

een MBO opleiding, zodat hij straks een betaalde baan kan

ma t/m za 08.00-21.00 uur
zondag 12.00-18.00 uur

open armen in de buurt ontvangen.

vinden. Eva oriënteert zich op een opleiding sociaal werk.
Want beide willen ze niets liever dan zo snel mogelijk uit de
uitkering.
Dat ze in een nieuw land weer onderaan de ladder moeten
beginnen vinden ze heel logisch. Met veel inzet en hulp
komen ze tree voor tree in de richting die ze willen. Het vele
vrijwilligerswerk dat ze doen en de activiteiten van Colourful
waar ze aan deelnemen hebben hen al veel gebracht. “Als
je een maand veel met Nederlanders optrekt, leer je meer
Nederlands dan in een jaar op school”. Mede door de
positieve instelling van dit gezin werden ze meteen met

Saed -Nael -Anji -Limar
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EEN DIJK VAN EEN VERHAAL IN
HET HOGELAND

In een training van Jetta Post stapten Beta, Yen, Samer, Eva,

Ook die verhalen willen ze soms delen. Het accent in

Carmen, Maryam, Mavis en Anna over de eerste drempel.

Maryam’s verhaal ligt echter niet op haar verdriet tijdens

Ze leerden over het belang van een goede voorbereiding,

de oorlog in Iran , maar vooral op de troost en kracht die ze

waarom een presentatie is opgebouwd uit een intro, een

putte uit de muziek van de setar.

kern en een afronding en hoe ze deze kop, romp en staart

In stapjes wordt in de training gewerkt aan een presentatie

van hun verhaal in kunnen vullen. De theorie is belangrijk,

van ongeveer twintig minuten, die zeker niet alleen de

maar presenteren moet je vooral (veel) doen om je er

toehoorders veel zal brengen. Door deze training hoopt

comfortabel bij te gaan voelen. En dus wordt er geoefend.

Beta, die in Rusland als arts werkte, zich ook sterker te

Thuis, maar ook in de groep, waar iedereen zich al veilig

kunnen presenteren in sollicitaties en denkt Mavis in de

genoeg voelt om met een glimlach en oogcontact makend

toekomst het boek, dat ze schrijft over haar levenspad,

De deelnemers aan Colourful Het Hogeland hebben prachtige, boeiende en soms ontroerende verhalen, waarin ze je mee

met het publiek, te presenteren. Mavis neemt je mee naar

te kunnen promoten. Anna heeft van het presenteren al

kunnen nemen naar hun land, je iets kunnen leren over hun cultuur en je ontroeren en inspireren met hun levensloop. In

Ghana, waar baby’s kralenarmbanden dragen, omdat

deels haar vak gemaakt. In gastlessen vertelt ze scholieren

persoonlijke contacten worden deze verhalen spontaan gedeeld, maar het zou toch jammer zijn als het daar bij bleef.

hun lichaam dan de ronde vormen krijgt, die in dit West

bijvoorbeeld over hoe het was om in de Sovjet Unie te leven

Colourful gaat daarom graag in op verzoeken voor presentaties en lezingen van bijvoorbeeld scholen, bedrijven of

Afrikaanse land als schoonheidsideaal gelden. Met een

tijdens de koude oorlog. De training geeft haar de kans haar

bibliotheken. Omdat de reacties hierop zo positief zijn, is het de bedoeling om actief met deze verhalen “de boer op te

waterpijp en heerlijk geurende fruittabak illustreert Samer

presentatievaardigheden te verbeteren.

gaan”. Maar niet zonder de deelnemers hier goed op voor te bereiden. Want bij een kopje koffie aan de keukentafel in een

zijn verhaal over het sociale aspect van het delen van een

persoonlijk gesprek je verhaal delen is één ding, voor een groep staan en, in een voor jou in een meer of minder vreemde

waterpijp in Syrië. Veel deelnemers aan Colourful hebben

De deelnemers van Colourful hebben een dijk van een

taal, presenteren is wel even iets anders.

letterlijk en figuurlijk een zware weg bewandeld, voordat ze

verhaal en zijn er, mede door deze training, klaar voor om

zich in Het Hogeland vestigden.

dat te vertellen.

JETTA
Jetta Post spreekt zonder moeite én met veel plezier groepen toe. Maar ze realiseert
zich ook heel goed dat dat niet voor iedereen geldt. Haar kennis en ervaring zet ze
graag in voor Colourful Het Hogeland. “Nadat ik vorig jaar een activiteit van Colourful
aan elkaar mocht praten, hielden Jenny van der Werf en ik contact. Toen ze me
benaderde met dit idee heb ik volmondig ja gezegd. In de groep zijn zeker verschillen
in taalniveau en ervaring in presenteren. Maar iedereen heeft toch bewust de stap
gezet en iedereen heeft een verhaal. Ik leer ze dit verhaal te structureren en niet te
veel uit te weiden. Met deze training kunnen ze zIch persoonlijk ontwikkelen en zijn
ze er straks klaar voor om voor Colourful op pad te gaan “.

10
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KLEURRIJKE
SAMENLEVING
KRIJGT EEN
GEZICHT

De winkel waar je altijd slaagt!
Houtsnijwerk uit Gambia, fair trade
& lokale cadeau artikelen met een missie!

Als dorpencoördinator voor Bedum, Onderdendam, Noordwolde, Zuidwolde en de omliggende streekjes zorgt Jolanda
Dijkhuis voor verbinding tussen de burgers en de gemeente. Ze gaat daarbij uit van de vraag en behoeftes van de circa
tienduizend inwoners van dit gedeelte van de gemeente Het Hogeland. Met vier collega’s verbindt zij de vijftig dorpen in dit

Open dinsdag t/m zaterdag
Van 10.00 tot 17.00 uur

uitgestrekte gebied met de gemeente én met elkaar. “De initiatieven, die mensen hebben ten aanzien van het verbeteren
van hun woon- en leefomgeving, daar probeer ik in te faciliteren. Ik haal de vraag op, breng de vraag bij de gemeente en kijk
Bent u geïnteresseerd in andere landen en culturen?
Deelnemers aan Colourful Het Hogeland hebben

Hoofdstraat W24,
9951 AB Winsum
Tel. 0595 43 96 26
of 06 23 94 31 61

interessante en inspirerende verhalen te vertellen.
Ze komen graag langs voor een presentatie. Wilt u
meer weten over de mogelijkheden?

WWW.GLOCALARTSTORE.COM

Mail naar info@colourfulhethogeland.nl
of bel Jenny van der Werf op 06-12206521.

Uw kwaliteitsdrukker
uit het noorden
voor al uw kleurrijke folders, leaﬂets, brochures,
magazines, boeken, programmaboekjes, briefpapier e.d.

wat er nodig is om initiatieven verder te brengen. Dat kan zijn met geld, maar ook door het idee te delen of te verbinden met
andere plannen”.
Lang voordat ze dorpencoördinator werd, deed Jolanda

Colourful is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige

vrijwilligerswerk bij de ontmoetingsplek voor ouderen

organisatie. We weten elkaar te vinden en versterken elkaar

in Bedum, de Verzoamelstee Daar leerde ze Jenny van

waar dat kan”.

der Werf kennen, die haar vertelde over haar droom.

Als inwoner van Bedum ziet Jolanda ook in haar dagelijks

Jenny ging met die droom aan de slag en Jolanda werd

leven wat de effecten zijn van het werk van Colourful.

dorpencoördinator en dus kruisten hun paden elkaar weer,

“Mensen worden verbonden met het gewone leven . De

want de kern van Jolanda’s werk sluit heel mooi aan bij de

kleurrijke samenleving die we zijn krijgt een gezicht. Het

doelstelling van Colourful Het Hogeland. Jolanda trok in

is niet meer dat nieuwe gezin, maar het zijn je buren, die

die eerste jaren van Colourful intensief met Jenny op. Ze

je groet in de supermarkt. We zijn dorpsgenoten en dus

fungeerde met een collega als sparringpartner. “In welke

zeggen we moi en lachen we vriendelijk naar elkaar. Door

vorm zou je dit kunnen gieten, hoe kun je van een klein

schijnbaar simpele dingen als leren fietsen kunnen mensen

initiatief groter worden, waar liggen netwerkkansen, wat

echt meedoen. Mensen staan niet langer aan de zijlijn,

voor organisatiemodel zou goed werken? Bij een bakje

kinderen zitten op voetbal en maken vriendjes. Daar gaat

koffie hebben we daar vaak over van gedachten gewisseld.

het om volgens mij ”.

Colourful Het Hogeland werkt als superlijm in onze samenleving. De organisatie
bindt mensen, ongeacht ras of afkomst, op een geweldige manier en smeedt hechte
banden. Op hele creatieve, sympathieke en aansprekende manieren, ook. Volkomen
terecht dat de provincie Groningen in 2017 de Vrijwilligersprijs aan deze bevlogen
en enthousiaste organisatie toekende. Ga vooral zo door! Regelmatig mag ik tijdens

Informeer ook eens naar de mogelijkheden
uw drukwerk tot leven te brengen (AR)

naturalisatiebijeenkomsten medelanders gelukwensen met hun nieuwe nationaliteit: het
Nederlanderschap. Maar deze gelukwens is wederkerig. Het Hogeland wordt veelkleuriger,
veelzijdiger en daardoor ook aantrekkelijker: Colourful, mooi dat iedereen erbij hoort en
mee kan doen aan een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar!”

Industrieweg 4, 9781 AC Bedum
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Henk Jan Bolding, burgemeester Het Hogeland
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ACTIVITEITEN VER BINDEN
Colourful het Hogeland streeft naar het creëren van een
leefbare, prettige samenleving waarin mensen zich thuis
voelen en elkaar kennen. We willen een positief geluid laten
horen. Dit doen we door talenten, trots en cultuur te laten zien.

POSITIEF
GELUID

GEZIEN
Ons werk wordt gezien en daar zijn we heel blij mee. In januari
2018 ontvingen we de Provinciale Vrijwilligersprijs van de
Provincie Groningen. In 2019 werden we genomineerd voor
het Appeltje van Oranje van het Oranjefonds.
WINTERLOOP
Het Colourful sportteam doet mee aan de Winterloop waar
deelnemers elkaar sportief uitdagen en geld inzamelen voor
een goed doel. Daarnaast maken en verkopen we heerlijke
wereldgerechten. De winst gaat ook naar het goede doel.
AAN TAFEL MET ...
Wij organiseren informele bijeenkomsten gericht op
ontmoetingen tussen verschillende culturen: “Aan tafel met…”.
Is leven tussen twee culturen een verrijking van je leven? Of is
het leven dan ingewikkeld en kom je voor dilemma’s te staan?
BAKLAVA
Mohammed gaf met Wouter van Bakkerij Hoekstra een
workshop Baklava bakken. Er werd heerlijke Syrische baklava
gebakken, maar ook baklava met Nederlandse en Slowaakse
invloeden.
WELKOM
Nieuwe inwoners van Bedum maakten tijdens een
welkomstbijeenkomst kennis met de burgemeester en de
gemeente. Colourful mocht zichzelf presenteren en kon
meteen twee nieuwe vrijwilligers verwelkomen.
NAAR DE FC
FC Groningen was zo enthousiast over Colourful Het
Hogeland dat ze ons uitnodigden voor de wedstrijd
FC Groningen- Roda JC. Vervoersbedrijf Qbuzz bracht de
Colourful inwoners naar de Euroborg.
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MENSEN

FUNDAMENT
Voor hun project over de derde wereld wilde CBS
‘t Fundament graag de focus leggen op andere culturen,
gebruiken en gewoontes waar je van kunt leren. Suus, Amer,
Mohammed en Nader gaven workshops internationaal koken.
ALS EEN VIS IN HET WATER
Kunnen zwemmen is in Nederland een must. Vol trots hebben
Colourful inwoners deze vaardigheid aangeleerd. Voor deze
groep, die veel stress ervaart, is het extra belangrijk om zich in
het water te kunnen ontspannen.
KOEK EN ZOPIE
Colourful Het Hogeland mocht aansluiten bij Groningen
Verwelkomt en samen hebben we geschaatst. Veertig
deelnemers kregen schaatsles met natuurlijk lekkere warme
chocolademelk met slagroom als afsluiter!
GEDEELDE SMART
Toen een jonge Eritrese vrouw werd vermoord was de
verslagenheid in de Eritrese gemeenschap groot. Colourful
bood de mogelijkheid om samen in de eigen taal elkaar te
steunen en hulp te bieden waar nodig.
TUMUH
Samen met studenten van het Alfa-college in Groningen
maakten we een voorstelling, Tumuh, over ambitie. Wat
als de grond onder je voeten wordt weggeslagen? Dan is
levenslust behouden al behoorlijk ambitieus.
VAN HULLEY
Cursisten van St. De Buurthulp, Colourful en Hennie’s
naaiatelier gingen op bezoek bij naaiatelier Van Hulley en
naar de Stoffenmarkt. Een enthousiaste groep kon zich laten
inspireren voor zij samen naailessen gingen volgen.
Op het Noorderpoort in Groningen gaven we gastlessen
diversiteit. MBO leerlingen vertelden we over verschillende
culturen. Dat leverde niet alleen meer begrip op, maar ook een
aanmelding van een jonge vrijwilliger.

DIVERSITEIT

activiteiten verbinden mensen
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DANCE
WITH
THE
WORLD!
In 2020 zal Festival Op Roakeldais voor de 55ste keer plaatsvinden. Op Roakeldais is met haar tijd mee gegaan. Het festival
van nu is op veel punten niet te vergelijken met de festivals zoals deze in de jaren 60 georganiseerd werden. Maar er zijn
ook belangrijke dingen hetzelfde gebleven. De basis van het festival is nog steeds de dansgroepen van over de hele wereld,
die naar Warffum afreizen om hun cultuur, dans en muziek te laten zien en horen aan de bewoners van Noord Nederland.
Ook wordt het festival nog steeds volledig door vrijwilligers, uit de eigen gemeenschap, georganiseerd en verblijven
de internationale gasten allemaal bij gastgezinnen in alle dorpen tussen Adorp en Uithuizermeeden. met Warffum als
middelpunt van de wereld, voor 5 dagen per jaar.

TROTS EN TALENT

Het programma van Festival Op Roakeldais is tegenwoordig

overeenkomsten te zijn in de doelstellingen tussen beide

dynamischer dan vroeger. Naast de voorstellingen op het

organisaties. Al snel werd duidelijk dat ze elkaar konden

grote podium, in de Op Roakeldais Hal, zijn er intiemere

versterken. Festival Op Roakeldais had al een netwerk, van

Op de vraag “Wat wil je later worden als je groot bent?”, antwoordde Jenny van der Werf als kind steevast “maatschappelijk

optredens, workshops en activiteiten waar het publiek de

gastgezinnen, over het hele Hogeland en Colourful wou daar

werkster”. Maar het leven liep anders en ze werd kapster. Een prachtig beroep, waar ze haar sociaal gevoel volop in kwijt

persoon en cultuur achter de artiest kan leren kennen.

graag gebruik van maken om zo uit te kunnen groeien naar

kan. Ook buiten haar salon laat Jenny haar hart graag spreken.

Belangrijk daarbij is, dat de organisatie van Festival

een organisatie voor de hele, nieuw te vormen, gemeente

Op Roakeldais samenwerkingen opzoekt met andere

Het Hogeland. Aan de andere kant is Coulorful heel sterk in

organisaties.

het organiseren van afwisselende, internationale, culinaire

Toen Op Roakeldais het plan opvatte om een Latin Night

activiteiten. En daar kon Op Roakeldais nu juist hulp bij

te organiseren, een dansfeest waar het publiek samen met

gebruiken. In het jubileumjaar 2016 had het festival een

de dansers in een dampende Latin-sfeer kan genieten van

culinaire markt georganiseerd in Warffum voorafgaand aan

de feestcultuur van Latijns Amerika, werd de samenwerking

de parade. Dit was erg leuk en gezellig, maar ook erg veel

gezocht met Salsa Platform. Deze organisatie uit de stad

werk. Het lukte Op Roakeldais niet om dit structureel te

Groningen organiseert wekelijks feesten en bracht met hun

blijven organiseren. Daar kon Colourful een enorme hulp bij

achterban een grote nieuwe doelgroep naar het festival.

zijn. Colourful Het Hogeland, met haar deelnemers, zorgt nu

In 2018 maakte de organisatie van Festival Op Roakeldais

al drie jaar voor de invulling van de culinaire markt.

kennis met, toen nog, Colourful Bedum. Er bleken veel

“Ik vind het heel belangrijk dat iedereen mee kan doen

zoekt Colourful ook altijd de samenwerking met overheden,

in de samenleving. Door de enthousiaste verhalen van

de middenstand en (vrijwilligers-) organisaties. De kracht

mijn dochter over haar contact met een Somalisch

van Colourful zit hem dus ook in de bundeling van het

gezin, besloot ik op zoek te gaan naar een manier om

informele en formele circuit.

vluchtelingen in Bedum meer te betrekken bij het dorp”.

Want als je bijvoorbeeld fietslessen wilt geven, heb je niet

Ze zocht aansluiting bij Mooi Bedum, een tweejaarlijkse

alleen vrijwilligers nodig. En dus verzorgt Veilig Verkeer

kunst- en cultuurmarkt en dat werd een groot succes. Door

Bedum de theorie, verstrekt de provincie boekjes over

activiteiten mensen verbinden bleek te werken en zo werd

fietsen in vijf talen, geeft Vitaal Winsum de praktijklessen,

Colourful Het Hogeland geboren.

leent de wielervereniging helmen uit en konden met

Er werden jaarprogramma’s ontwikkeld met hele diverse

subsidie van de gemeente oefenfietsen aangeschaft

en laagdrempelige activiteiten, waardoor mensen zich

worden.

thuis gaan voelen én er een positief geluid wordt afgegeven

HET WONDER VAN WARFFUM

aan de samenleving. Door samen te sporten, muziek te

En zo zijn er tal van prachtige voorbeelden te geven van hoe

maken, te koken of te dansen leer je elkaar beter kennen,

Colourful een wegwijzer probeert te zijn en mensen met

Op Roakeldais is het grootste jaarlijkse festival voor traditionele culturele dans en muziek

respecteren en waarderen. Mensen weten elkaar steeds

elkaar verbindt. In Het Hogeland, maar als het aan Jenny

in Nederland. Ook op de internationale kalender staat Festival Op Roakeldais bij de

beter te vinden en er onstaan individuele matches waarbij

ligt ook elders. “ Met ons werk geven we mensen de kans

meest prestigieuze festivals in dit genre. En dat is heel bijzonder, zeker voor een klein

inwoners van Het Hogeland nieuwkomers ondersteunen.

hun trots en talent te tonen en zich thuis te laten voelen.

dorp in Noord Groningen. De gemeenschap van Het Hogeland maakt dit evenement

Ook als je voor de liefde of werk naar Het Hogeland bent

Met goede wil en inzet en soms een beetje geduld kun

jaarlijks mogelijk. Tegelijkertijd draagt het samen organiseren van het festival bij aan de

gekomen of al lang geleden als vluchteling kwam, ben

je veel bereiken. Daarom hoop ik dat er meer gemeenten

leefbaarheid. Het festival brengt cultuur van over de hele wereld naar Het Hogeland. Door

je welkom bij Colourful. Een groot aantal vrijwilligers en

Colourful worden”.

het festival groots te organiseren komen toeristen van heinde en verre naar Warffum.

deelnemers weet elkaar inmiddels te vinden, maar om
activiteiten te faciliteren en te borgen in de maatschappij

16

activiteiten verbinden mensen

activiteiten verbinden mensen

17

Colourful Het Hogeland

Colourful Het Hogeland

TRIENETTE IS SOMS MIJN
MOEDER EN SOMS MIJN ZUSJE
Bijna veertig dagen verbleef Andemariam Abraham in de Sahara. Het is bijna een bijbelse zin, waarmee je een roman zou
kunnen beginnen. Het is een zin die hij, schijnbaar onbewogen uitspreekt, in zijn huiskamer in Bedum. Zijn verhaal is er één
zoals je dat je uit de media kent maar dat, verteld uit de eerste hand, wel een hele andere lading krijgt.
In Eritrea zag Andemariam geen

bracht. In het vluchtelingenkamp

was, maar ook een NS dagkaart en

veilige toekomst voor zijn gezin en

legde Andemariam zijn oor te luister.

uitleg hoe hij naar Ter Apel kon reizen.

dus waagde hij de sprong, die hem

Bij zijn vertrek uit Eritrea had hij

Daar bleef hij drie dagen om daarna

uiteindelijk naar Het Hogeland zou

geen definitieve bestemming voor

naar Goes te worden gebracht, waar

brengen. Zijn vlucht bracht hem via

ogen gehad, maar op basis van de

hij vier maanden in een AZC verbleef.

Soedan en de woestijn van Libië

verhalen, die hij hoorde besloot hij

Terug in Ter Apel werden verdere

naar Tripoli, waar hij met een kleine

dat hij naar Duitsland of Nederland

stappen gezet in de procedure.

vierhonderd mensen op een boot

wilde doorreizen om daar een nieuw

In interviews moest Andemariam

stapte, die daar allesbehalve op

bestaan op te bouwen. In Duitsland

duidelijk maken, waarom hij niet meer

berekend was.

trof hij veel politie op het treinstation

in Eritrea kan wonen. Hierna begon

en die gaven hem niet bepaald het

het spannende wachten. In het AZC

Bij de vlucht uit Eritrea was het

problemen waar deze nieuwe

Het gezin is gesetteld: de kinderen

De boot maakte water en er restte

gevoel welkom te zijn. Zonder een cent

Onnen kreeg hij na zes maanden het

onmogelijk zijn vrouw Afomya en zijn

Nederlanders tegen aan liepen. Toen

spreken al redelijk Nederlands en

Andemariam en zijn lotgenoten,

op zak stapte hij op de eerste de beste

nieuws, waar hij op gehoopt had. Met

zonen Sem, Winer en Akile mee te

zij een nieuwe buurvrouw kreeg die

gaan naar verschillende scholen

die allemaal doodsbang waren,

trein richting Nederland. Maar toen de

de verblijfsvergunning kwam rust

nemen. Hij wilde niets liever dan met

uit Eritrea is gevlucht, stond ze die

Andemariam hoopt na zijn opleiding

niet veel meer dan bidden. Eén van

conducteur kwam had hij geen idee of

en met de toewijzing van een huis

hen hier een nieuw leven beginnen,

met raad en daad bij. Ze merkte dat

aan de slag te kunnen als timmerman.

de opvarenden lukte het om de

hij al in Nederland was. Met handen

een eigen plek. Hoe blij en dankbaar

maar toen het hem niet eens lukte om

ze hier veel voldoening en plezier

Afomya zal binnenkort haar

Italiaanse kustwacht te bellen. En

en voeten legde hij zijn situatie uit

Andemariam ook was, een groot

telefonisch contact met hen te krijgen

uit haalde. Daarom ging ze op zoek

inburgeringsexamen doen.

toen verscheen er een helikopter

en de politie die opgetrommeld werd

verdriet knaagde aan hem.

sloeg de angst toe. Zijn vader en

naar vrijwilligerswerk, waarbij ze ook

aan de hemel en hees de eerste

regelde een telefonische tolk. Hij kreeg

schoonmoeder in Eritrea konden hem

andere vluchtelingen kon helpen. Zij

Trienette voelt als familie;

vluchtelingen aan boord van een grote

niet alleen het verlossende woord, dat

ook niet verder helpen. Na een week

zocht contact met Colourful Bedum,

Andemariam ziet haar afwisselend als

boot, die hen naar een veilige haven

hij inderdaad op Nederlandse bodem

belde Afomya’s broer vanuit Oeganda:

waar ze via via wel eens van gehoord

moeder en als zusje en de kinderen

Afomya en de kinderen waren veilig

had. Jenny was heel blij met haar

noemen haar oma. En oma’s hebben

in Ethiopië. De gezinshereniging

telefoontje en matchte haar met

een bijzondere rol en positie… Zo ook

werd aangevraagd en gelukkig

Syrische vluchtelingen en dus met de

oma Trienette. Want toen de wens van

goedgekeurd.

familie Abraham, die inmiddels met

de familie in vervulling ging en dochter

zijn vieren in Bedum woonden. Haar

Zewdi geboren werd, mocht oma

Als je je weg in onze maatschappij wilt

hulp was meer dan welkom, want

niet alleen bij de bevalling aanwezig

vinden, je de taal nog onvoldoende

er kwam nogal wat op deze nieuwe

zijn, maar zelfs de navelstreng

beheerst en er zo veel uit te zoeken en

Bedumers af. Scholen moesten

doorknippen. De navelstreng met de

te regelen is, kun je wel een steuntje

geregeld, een inburgeringstraject

familie knipt ze zeker niet door. Ze is

in de rug gebruiken. Daarom zocht

ingezet, kleding gekocht. De afgelopen

familie geworden en dat blijft zo.

Andemariam hulp.

jaren heeft ze veel kunnen betekenen.
Haar enthousiasme was aanstekelijk
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Dat steuntje kreeg hij van Trienette

en daarom besloot haar ex-partner

Kroeze. Deze geboren en getogen

ook zijn steentje bij te dragen en

Groningse las en hoorde over de

de familie te ondersteunen bij alle

vluchtelingenstroom en over de

administratie.
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JABANA VOL
TROOST

VEERKRACHT
In Iran werkte Maryam Zeinali Zadeh als secretaresse. Haar literatuurstudie had ze door de revolutie in 1979, niet kunnen
afmaken. Maryam demonstreerde met velen voor meer vrijheid in haar land. Ze kon niet voorzien dat de Sjah zou vluchten
Koffie is de smeerolie van de Eritrese samenleving. In
verdrietige en blijde tijden drinken mensen samen een
kop koffie. Eigenlijk zoals we in Nederland ook samen
een bakkie troost doen. Maar aan de sterke koffie,
die Afomya ook in Bedum haar gasten voorzet, komt
geen snelfiltermaling of Senseo te pas. Met heel veel
aandacht worden eerst de rauwe koffiebonen gebrand.
Niet zoals in Eritrea op een houtskoolvuur, maar op een
gasbrander in de kamer. Als het hele huis geurt naar
heerlijke verse koffie, zullen de gasten nog wel even
geduld moeten hebben. De gastvrouw gaat eerst rond
met het dampende pannetje en de gasten wuiven de
damp naar zich toe. Als de bonen gemalen zijn, wordt de
koffie met vers gemberpoeder in een aardewerken kan,
de jabana, met water aan de kook gebracht. Dit procedé
wordt minstens drie maal herhaald, want pas dan is de
koffie volgens Andemariam en Afomya lekker genoeg
om aan hun gasten te serveren. Net als in Eritrea wordt
de koffie gepresenteerd met popcorn en koekjes. Het
gezin Abraham voelt zich helemaal thuis in het Groningse
Bedum, maar koffie drinken ze zoals ze dat in hun
moederland deden. En ze laten hun nieuwe landgenoten
graag delen in dit eeuwenoude ritueel.

20

activiteiten verbinden mensen

en dat de geestelijken het land in hun greep zouden krijgen. In plaats van in een land met respect en ruimte voor alle
gezindten, woonde ze nu in een land waar angst regeerde. Maryam vluchtte in 1994 naar Nederland, waar de liefde haar
naar Bedum bracht.

Om Nederlands te leren, maar ook om een betere

leverde geen betaald werk op. Omdat ze beslist niet thuis

aansluiting te krijgen, ging ze naar het Noorderpoortcollege,

wilde zitten, meldde ze zich als vrijwilliger bij de bibliotheek.

waar ze in korte tijd Niveau 4 en haar Staatsexamen

Hier werkte ze met veel plezier een aantal jaren. Omdat de

NT2 haalde. Ze wilde graag met haar nieuw opgedane

bibliotheek een centrale plek inneemt in het dorp, leerde ze

kennis én haar Iraanse werkervaring aan de slag, maar

veel mensen kennen en kon ze eindelijk verbinding maken

dat lukte helaas niet. Haar man had werk en dus werd een

met de Bedumers.

vervolgopleiding niet betaald. En zonder zo’n opleiding
kreeg ze geen baan. Met heel veel liefde zorgde ze thuis

Ze zag dat de nieuwkomers van nu, door het werk van

voor hun dochter. Maar ze wilde ook graag bijdragen aan

Colourful Het Hogeland, de nodige steuntjes in de rug

de maatschappij. Ze was niet gelukkig en werd letterlijk ziek

krijgen en daardoor makkelijker en sneller hun draai vinden.

van de leegte. Hoogste tijd om het heft weer in handen te

Daar heeft ze heel veel bewondering voor. “Je moet wel een

nemen. Maryam meldde zich bij het Arbeidsbureau. Zonder

heel groot hart hebben om de stappen te zetten die Jenny

opleiding en ervaring zagen ze daar geen mogelijkheden.

heeft gezet”. Tijdens Mooi Bedum zocht ze contact en

Er volgde een pittig gesprek, waarin Maryam haar frustratie

vroeg wat zij voor Colourful zou kunnen betekenen. Jenny

én haar sterke motivatie op tafel legde. Ze kreeg nu de kans

koppelde haar aan een vrijwilliger en samen werkten ze

om de opleiding secretarieel medewerker te gaan volgen.

aan een presentatie. Want vanuit de gemeenschap komen

Met het diploma en met een goede cijferlijst op zak zou

hier regelmatig verzoeken voor. En dus gaat Maryam op

het toch moeten lukken. De economische crisis gooide

pad om mensen te vertellen over de rijke geschiedenis van

echter roet in het eten. Veel mensen verloren hun baan en

Iran. En over haar persoonlijke verhaal, waaruit boven alles

vacatures waren er nauwelijks. Maryam’s verdere zoektocht

Maryam’s veerkracht blijkt.
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Groen in goede handen

GEWOON AAN HET WERK
Rob van der Werf stond, net als zoveel mensen niet echt stil bij de problemen waar nieuwkomers tegenaan lopen. Maar de
gesprekken aan de keukentafel met zijn vrouw en dochter schudden hem wakker. Door hun verhalen ontwikkelde hij ook
warme gevoelens voor deze groep mensen. En wilde hij graag zijn steentje bijdragen. “Wat is er nou beter om te integreren ,

Dàt is onze

dan gewoon aan het werk gaan? Je leert de taal en samen te werken én -want het mes snijdt aan twee kanten- je neemt bij
Nederlanders vooroordelen weg”.

KRACHT
T

Industrieweg 33 9781 AC Bedum
(050) 301 25 00 E info@groenwerf.nl
WWW.GROENWERF.NL

- Luxe binnen- en
buitendeuren van staal
- Exclusieve trappen
- Sierhekwerk
- Interieuraccessoires

Toen hij besloot om in de drukke zomermaanden een

Deze wereldburger werkt met plezier samen met zijn

aantal Eritreeërs aan te nemen bij zijn hoveniersbedrijf

Eritrese collega’s. “Ik zag dat ze graag wilden werken.

Groenvoorziening A.J. van der Werf, stonden niet alle

En ik vind het ook leuk om iets over hun cultuur te leren.

medewerkers te juichen. Onbekend maakt onbemind, maar

Er is natuurlijk een taalbarrière, dus in het begin moet je

hij wist zeker dat dit goed uit zou pakken. Rob vroeg zijn

soms vaker iets uitleggen. En je moet wat eenvoudiger

mensen eerst maar eens gewoon met de nieuwe collega’s

Nederlands gebruiken. Je merkt nu dat ze al heel goed

aan het werk te gaan. Na een week kwam degene met het

Nederlands verstaan, maar dat spreken soms nog lastig is”.

grootste bezwaar bij hem om zijn excuses aanbieden.
“Ik had dat nooit mogen zeggen, want het gaat prima”.

Er is steeds meer behoefte aan handjes, niet alleen in de
groenvoorziening , maar ook in de bouw. Er zijn dus vast

Misgina Habtom Weldegabir hielp het bedrijf door het

meer ondernemers, die net als Rob, deze gemotiveerde

drukke hoogseizoen heen. Hij is heel blij met zijn werk, want

mensen een kans willen geven. Maar door de wet- en

hele dagen doelloos thuis zitten deed hem geen goed. Werk

regelgeving, zien zij soms door de bomen het bos niet meer.

brengt hem behalve salaris ook structuur, de kans om zijn

Uitzendbureaus en Werkpleinen kunnen hier een belangrijke

taal te verbeteren én contact met Nederlandse klanten en

rol in spelen; door werkgevers te ontzorgen kunnen meer

collega’s. Eén van die collega’s is Maurits Kramer. Hij stelt

mensen als Misgina gewoon aan het werk.

zijn huis al jaren open voor studenten uit de hele wereld,
die tijdelijk bij hem wonen en zo kennismaken met de

Bezoek onze showroom

Nederlandse taal en cultuur. En hij trekt zelf regelmatig de
wereld in.

www.edobode.nl 050-3142615
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MAG IK DAN BIJ JOU?

IK BLIJF
Ik vertrek
Ik neem mijn koffer mee
Vraag mij niet waarheen
Ik weet het zelf ook niet
Ik weet maar één ding
Ik heb maar één zekerheid
En dat is:

Het New Life Choir uit Groningen is geen initiatief van Colourful, maar ze wisten elkaar wel snel te vinden. Dit door Syrische
vluchtelingen opgerichte koor biedt haar leden sociale contacten, de mogelijkheid zich te uiten én de kans hun Nederlands
te verbeteren . Dat sluit naadloos aan bij alles waar Colourful voor staat.

Ik vertrek
Ik neem mijn koffer mee
Ik zag onderweg al dat de zon
bleef schijnen
Ik zag dat er een dag en een nacht
kwam
Ik kwam hier aan
En ontmoette weer mensen met
harten
De liefde bleek overal te zijn
Mijn koffer heb ik een plek gegeven

Maar ze zingen niet alleen voor

daarom samen Nederlandse liedjes

ze heel snel en leerde ze haar

zichzelf. Met optredens willen ze hun

te gaan zingen. Om de zinnen te

Nederlandse man kennen. Behalve

cultuur delen en zoals ze het zelf

verzetten en om zo spelenderwijs hun

met haar familie sprak ze geen

zo mooi zeggen “ iets teruggeven

Nederlands te verbeteren. Aangezien

Arabisch en ze had geen contacten

aan de Nederlandse samenleving”.

de Goedheiligman in aantocht

met andere Syriërs. Toen ze privé

Colourful organiseert en is betrokken

was werden er Sinterklaasliedjes

een verdrietige periode doormaakte,

bij allerlei evenementen waar een

ingestudeerd. Dagelijks werd er uren

voelde ze dat het tijd werd om na

koor een welkome aanvulling op het

geoefend, zodat ze de kinderen van

jaren van alleen maar hard werken

programma kan zijn. En dus ontstond

het AZC konden verrassen met een

iets leuks en creatiefs te doen. In Syrië

er een warme band. Colourful promoot

feestelijke middag. Ze ontdekten dat

had ze altijd gezongen en die oude

het New Life Choir waar zij kan en

zingen energie geeft en hen hielp om

liefde kwam nu weer bovendrijven. Ze

zo kon dit koor zich aan steeds meer

de Nederlandse taal en cultuur te leren

zocht op internet naar een koor waar

mensen laten horen. Een videoclip,

kennen. De positieve boodschap, die

ze zich bij zou kunnen aansluiten.

die het koor opnam, werd deels door

het koor wil uitdragen, hoor je terug

Omdat ze dat niet direct vond, legde

Colourful gesponsord.

in de gekozen nummers. “ Mag ik dan

ze contact met Cobien Nieuwpoort

De vluchtelingen, die aanvankelijk

bij jou?” van Claudia de Breij krijgt,

om te vragen of zij haar zangles kon

startten met het koor, hadden nooit

gezongen door deze groep Syriërs die

geven. Zij vertelde over het Syrische

kunnen denken dat zij zouden gaan

huis en haard moesten achterlaten,

koor dat zij begeleidde en Samar

optreden met orkesten en dansers.

toch een andere betekenis.

bekeek de videoclip “Ik houd van jou”

te laten. In de jaren die volgden werkte

de basis die zij had gelegd bouwden

Immigrant, waarin hoop op een beter

Ik vertrek
Ik neem mijn koffer mee
Meer heb ik namelijk niet
Of wel, ik heb mijn verdriet
En die neem ik mee
Bij het afscheid hoor ik een lied
Of een gedicht
En dat neem ik mee, dat neem ik
mee

Ik blijf hier
En ik leef nu met je mee
Ik zing met je mee
Soms jouw lied en soms het mijne
Ik blijf
Mijn koffer heb ik een plek gegeven
Ga je met mij mee?
Samar Dijkman- Mardo

En aan videoclips dachten ze al

Samar Dijkman vluchtte al in 1998

op Youtube. Ze zocht meteen contact

ze actief mee aan de versterking van

deze, ook uit Syrië gevluchte musici,

leven wordt verbeeld door muziek, film

helemaal niet. Ze wilden niet in hun

met haar familie naar Groningen.

en voelde hoe goed het haar deed

het koor. Niet alleen door haar stem

samen met alle inmiddels zeventien

en dans, hebben een componist en

haar Arabische achtergrond weer toe

te laten horen, maar ook door aan de

koorleden verder aan het repertoir.

een songwriter speciaal voor het koor

organisatie te bouwen.

Rani en Karoun vinden het fijn om

nummers geschreven.De koorleden

Al snel had het koor maandelijks

naast al hun andere werk met dit

bemoedigen en stimuleren elkaar.

een optreden dus was het goed om,

Syrische koor te werken. Ze zijn blij

Je gevoelens door zang te kunnen

hoewel het een amateurkoor betreft,

met de inzet van het koor, dat niet

uiten is heel mooi. Ze ontwikkelen

te professionaliseren. Bijzondere

alleen tijdens de wekelijkse repetities

echter niet alleen hun stem, maar

aanvragen en mogelijkheden kwamen

oefent, maar ook thuis.

ook andere competenties die nodig

op hun pad. Met een optreden bij

Het New Life Choir maakt inmiddels

zijn om tot mooie producties te

Holland’s got Talent kregen ze een

complete voorstellingen. “Dagboek

komen. Competenties die hen sterken

nationaal podium om hun boodschap

van… “ bijvoorbeeld, waarin de

in hun dagelijks leven en helpen

voor het voetlicht te brengen. Er werd

zangers hun eigen verhaal vertellen,

bij de invulling van hun bestaan in

een website gemaakt en er kwamen

afgewisseld met liederen die daarbij

Nederland. Ze zijn gaan studeren,

nieuwe folders. Aan de uitstraling

passen. In de voorbereiding gaat

hebben vrijwilligerswerk of banen

werd gewerkt, maar ook aan het

dit uit amateurs bestaande koor

gevonden. De nieuwe familie die

repertoire en aan de kwaliteit van het

professioneel te werk. Voor de

ze gevonden hebben bij het New

koor. Nederlandse teksten werden

dramaturgie van “Dagboek van...”

Life Choir houdt hen in balans. De

deels vertaald in het Arabisch en

vroeg Samar hulp aan haar broer

positieve energie, die ze elkaar geven

Rani Elias en Karoun Baghboudarian

acteur Majd Mardo van Toneelgroep

is aanstekelijk en door de feedback,

namen het stokje over van Cobien. Op

Amsterdam. Voor de voorstelling de

die ze krijgen, voelen ze zich welkom.

verdriet blijven hangen en besloten
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Colourful Het Hogeland

Advertentie

COLOURFUL HET HOGELAND
SLUIT HEEL MOOI AAN BIJ MISSIE
ORANJEFONDS
Het Oranje Fonds streeft ernaar, dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving.

Kleurrijk

genieten

bij uw bakker

Daarom steunen zij ieder jaar duizenden projecten, die mensen met elkaar verbinden, in Nederland en het Caribisch
deel van ons koninkrijk. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de
samenleving. Door deze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Dit zorgt voor
een hoger sociaal welbevinden. Als we er allemaal voor elkaar zijn, staat niemand er alleen voor.
Het Oranje Fonds ziet vele mooie, hartverwarmende

Daarbij is het mooi dat vluchtelingen en statushouders

voorbeelden waar diverse mensen bij elkaar komen, in

samen mee de activiteiten organiseren en het daardoor een

wederzijdse uitwisseling en in wederzijds respect. Het

gezamenlijk gedragen project wordt.

Oranje Fonds ervaart telkens weer de positieve kracht
van projecten, waarin mensen zich inzetten om ons land

Haar lokale inzet leverde Colourful Het Hogeland ook

leefbaar en verdraagzaam te houden.

een nominatie voor de Appeltjes van Oranje 2019 op. De
Appeltjes van Oranje worden jaarlijks uitgereikt aan drie

Het Oranje Fonds steunt Colourful Het Hogeland omdat

sociale projecten, die op succesvolle wijze verschillende

dit van onderop ontstane burgerinitiatief erop is gericht

groepen mensen verbinden en die ervoor zorgen dat

om verschillende groepen mensen vanuit verschillende

mensen weer meedoen in de samenleving. Colourful Het

achtergronden via laagdrempelige activiteiten met elkaar

Hogeland was één van de 40 genomineerden en ontving

te verbinden. Dit sluit heel goed aan bij de missie van het

vanwege deze nominatie een extra bijdrage van € 1.500.

Fonds. Er wordt ingezet op het vergroten van wederzijds
begrip, doordat de mensen in de dorpen kennismaken
met andere culturen en vice versa. Ook kunnen ze van
elkaar leren door te praten over de cultuurverschillen en
overeenkomsten zodat een vluchteling of statushouder niet
langer als zodanig wordt gezien, maar als mens.
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“Het Hogeland is er voor iedereen.

‘Ik ben stiekem natuurlijk

Daar hechten we als gemeente

hartstikke trots dat de wortels

heel erg sterk aan. Colourful Het

van Colourful in mijn woonplaats

Hogeland bewijst dat verbinding

Bedum liggen. Maar ik ben er nóg

tussen mensen – ongeacht waar

trotser op dat de olievlek zich

ze vandaan komen – op een

inmiddels verspreid over de hele

heel natuurlijke, ongedwongen

gemeente. Jullie doen op een

manier kan ontstaan. Een prachtig

geweldige manier aan verrijking en

initiatief.”

de horizon verbreden.’

Mariëtte de Visser, wethouder Het

Kristel Rutgers, wethouder Het

Hogeland.”

Hogeland
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Voor al uw hapjes, buﬀe1en en compleet verzorgde feesten.
Gespecialiseerd in huisgemaakte en vers bereide maal?jden.

Oude Schoolsterweg 30 Middelstum, Tel: 06-20086427

activiteiten verbinden mensen

27

WWW.COLOURFULHETHOGELAND.NL

