tussen Noord en Zuid

Inleiding
Een man die uit zijn rolstoel komt om mee te helpen voetbalgoaltjes te bouwen. Een
jongetje van negen dat aan de burgemeester van Rotterdam durft te vragen wat hij doet
om de situatie in de Gazastrook te verbeteren. Vijfentwintig vrachtwagenchauffeurs die
plots beseffen dat ze het heft in eigen hand moeten, kunnen en willen nemen.
Een E-motive uitwisseling kan heel wat losmaken bij mensen. In dit boekje hebben we
een aantal momenten vastgelegd waarop deelnemers geraakt en geïnspireerd werden.
Persoonlijke momenten, van mensen uit Nederland, Brazilië, Zuid-Afrika en Ghana.
De momenten laten niet alleen zien dat mensen het verschil maken, maar ook dat er
tussen ‘hier’ en ‘daar’ meer overeenkomsten dan verschillen zijn. Zo willen mensen overal
ter wereld een veilige omgeving en een goed contact met hun buren.

In het Zuiden heeft men vaak al wat langer ervaring met het versterken van de sociale
samenhang en het stimuleren van actief burgerschap. Met de innovatieve en kunstzinnige
methodes die daarbij worden ingezet, kunnen ook wij in Nederland ons voordeel doen.
Sinds de start van E-motive in 2006 hebben er tot eind 2010 80 uitwisselingen over 30
projecten uit het Zuiden plaatsgevonden. Daarbij leerden Nederlandse organisaties van
professionals en organisaties uit ontwikkelingslanden.
Hoe inspirerend een aantal van deze uitwisselingen zijn, leest u verderop in dit boekje.
De verhalen maken ook duidelijk dat er een klik is tussen het Noorden en het Zuiden. De
samenwerking is er een van wederzijds respect; openstaan voor de ander in het besef dat
je van elkaar kunt leren.
E-motive creëert een wisselwerking tussen Zuid en Noord op basis van gelijkwaardigheid.
Ze brengt professionals samen die ieder met hun specifieke kennis en ervaring, de ander
verder kunnen helpen. Een relatie waarin beide partijen elkaar kunnen ontwikkelen. Vrij
van enig vooroordeel en open voor elk inspirerend idee.
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Voorwoord
Oxfam Novib heeft E-motive in 2006 opgericht vanuit de gedachte dat grenzen vervagen
en dat zeker sociale vraagstukken niet beperkt blijven tot landsgrenzen. Overal ter wereld
zijn mensen bezig met het zoeken naar oplossingen voor deze vraagstukken. We kunnen
dan ook veel van elkaar leren door kennis uit te wisselen. Wat dat betreft heeft ons
netwerk van partners in ontwikkelingslanden een schat aan ervaring en hands on kennis
die soms noodgedwongen is opgedaan.
E-motive geeft Nederland niet alleen oog voor de kracht van ontwikkelingslanden, maar
laat ons aan de hand van praktische cases ook zien hoe we allerlei problemen, bijvoorbeeld
op het vlak van sociale samenhang, effectief kunnen aanpakken. In die zin zijn onze
partners in ontwikkelingslanden een enorme inspiratiebron voor de professionals in
Nederland. Omgekeerd helpen wij die partners weer verder met onze kennis en netwerken.
Ik vind het iedere keer weer fantastisch om te zien hoe een project uit Brazilië of
Zuid-Afrika wordt toegepast in een wijk in Rotterdam of Den Haag. Daarbij spelen alle
E-motive-partners - Movisie, Hogeschool van Amsterdam, Mano en Oxfam Novib - hun
eigen rol. Wij vervullen graag de rol van makelaar door ons netwerk te koppelen aan
geïnteresseerde organisaties in Nederland.

Tom van der Lee, directeur Campagnes Oxfam Novib
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‘I
‘De uitwisseling met het
Zuiden is een ontmoeting
tussen professionals’

n Nederland wordt momenteel met scepsis naar ontwikkelingssamenwerking
gekeken. Helpt het wel en moeten we niet eerst onze eigen problemen oplossen?
E-motive is een programma dat in beide behoeften voorziet en ook nog low
budget. Bovendien snijdt bij E-motive het mes aan twee kanten. Want onze
problemen rond integratie en wijkaanpak kennen ze ook in ontwikkelingslanden,
alleen zijn de professionals daar vaak veel verder met de oplossing omdat ze
het al langer zonder overheid en dus zelf moeten doen.Wat dat betreft kunnen
professionals in Nederland veel van het Zuiden leren. Maar de samenwerking
met ‘ons’ is ook waardevol voor de professionals in het Zuiden. Want door
onze waardering krijgen zij niet alleen meer zelfvertrouwen, maar ook nieuwe
contacten, fondsen en kennis. Zo is een organisatie als Phaphama uit Zuid-Afrika
vier keer zo groot geworden sinds ze door E-motive wordt gesteund. En ook een
instituut als Elos uit Brazilië timmert met haar Oasis Game internationaal aardig
aan de weg.
Zuid en Noord komen steeds meer bij elkaar. Dat zie ik ook aan de achtergrond
van de bezoekers van onze laatste E-motive-dag, medio november. Velen kennen
beide werelden: hebben in het Zuiden gewerkt en zijn nu in Nederland bezig met
bijvoorbeeld wijkaanpak en multiculturele vraagstukken, of komen in Nederland

Carin Boersma
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uit die hoek en willen nu op internationaal niveau iets met hun kennis en
ervaring doen. De uitwisseling met het Zuiden is voor hen een ontmoeting
tussen professionals. Vanuit hun vakgebied zijn ze in de ander geïnteresseerd.
Voor hen is het Zuiden een belangrijke bron van informatie en inspiratie.
Welke energie dat oplevert, zag ik in oktober 2010 in Garage Notweg in
Amsterdam. Daar was een gezelschap verzameld van wijkagenten, jongerenen opbouwwerkers, gemeenteambtenaren en vertegenwoordigers van
woningbouwcorporaties. Zij luisterden naar het verhaal van Lebo Ramafoko
en Gavin Andersson van Kwanda uit Zuid-Afrika over hoe je in een wijk kunt
samenwerken met burgers. Iedereen was onder de indruk, niet alleen van de
resultaten die op hun vakgebied in Zuid-Afrika worden bereikt, maar ook van
de passie en de kracht van deze mensen. Dit was voor mij E-motive in optima
forma. Een uitwisseling die een energie losmaakt die de emoties raakt en
daarmee een beweging in gang kan zetten tot meer gelijkwaardigheid. Het was
ontroerend om te zien hoe zo’n energiestroom op gang komt. In Amsterdam
gebeurde dat heel natuurlijk, zonder grote gebaren, dichtbij de mensen, vooral
gericht op het doen. En daar draait het bij E-motive om, om het doen.’

Carin Boersma, projectleider E-motive
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De uitwisseling
tussen FairGround en Instituto Elos
over Oasis Game, een methode voor wijkopbouw, sociale
samenhang en participatie. Wijkbewoners krijgen spelenderwijs de
kans hun droom voor de wijk te realiseren, door mee te beslissen,
mee te ontwerpen en mee uit te voeren. Oasis is een spel waarin
bewoners niet alleen praten, maar vooral ook doen. De methode is
bedacht door de Braziliaanse organisatie Elos.
Voor meer informatie:
www.fairground.nl, www.oasisholland.ning.com
en www.institutoelos.org
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‘Mensen hebben wel
degelijk oog voor het
gemeenschappelijk belang’
Niels Koldewijn

‘H

et geeft een enorme dynamiek als je mensen de kans geeft samen aan
hun droom te werken. Ik heb het gezien in Brazilië tijdens een training van Elos
voor het Oasis Game. Mensen gingen daar helemaal los met papier, hout , klei
en allerlei andere materialen. Ongelofelijk wat voor briljante ideeën en creatieve
oplossingen dat opleverde. In Nieuwendam-Noord, een wijk in Amsterdam, zag
ik hetzelfde. Als je mensen op een positieve wijze benadert en vraagt naar wat
ze willen en laat meedenken en meebeslissen over het antwoord, in plaats van
het probleem centraal te stellen en voor hen te beslissen, komen de creatieve
oplossingen vanzelf naar boven. Ook van de kant van kinderen. Zo vond ik het te
gek om uit de mond van een jongetje, dat niet te boek staat als de makkelijkste, te
horen hoe belangrijk het is dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dat gaf mij het
vertrouwen dat het enerzijds aan de basis wel goed zit en dat mensen wel degelijk
oog hebben voor het gemeenschappelijk belang en anderzijds dat onze aanpak
werkt. Als die momenten samenkomen, geeft dat enorm veel positieve energie.’

Niels Koldewijn, FairGround
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‘Mooi om te zien
met hoeveel passie
mensen zich inzetten’
Rodrigo Alonso
Voor meer informatie:
www.institutoelos.org
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‘E

en Nederlandse vrouw die klaagt dat ze niet welkom is in de moskee,
uiteindelijk vriendschap sluit met de leider van de moskee en meehelpt de
kruidentuin te onderhouden. Of een man die uit zijn rolstoel opstaat om mee te
helpen voetbalgoaltjes te bouwen. Hij blijkt vroeger timmerman te zijn geweest.
Voor mij waren dat heel bijzondere momenten tijdens onze workshops in juni
2010 in een wijk in Amsterdam. Opmerkelijk om te zien met hoeveel passie
mensen zich inzetten. Zeker omdat me vooraf was verteld dat er weinig mensen
zouden komen. In Brazilië is het doorgaans geen probleem om mensen voor
zoiets uit te nodigen, maar als ze komen zijn ze minder betrokken. In deze wijk
in Amsterdam bleek dat mensen minder snel hun huis uitkomen, maar als ze
er eenmaal zijn, gaan ze er ook voor. Ik moest er zelfs voor waken dat mensen
te serieus aan de slag gingen en zo geconcentreerd zouden werken dat ze alleen
maar op zichzelf gefixeerd zouden zijn en zouden nalaten om relaties op te
bouwen. Want dat was ons doel: we wilden de mensen in deze wijk elkaar laten
ontmoeten en vrienden maken. Mooi om te zien hoe ze aan het eind van de
workshop in een cirkel samen over straat dansten.’

Rodrigo Alonso, Instituto Elos
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De uitwisseling
tussen Importante en Sankofa Ghana
over het bereiken van geïsoleerde en onderdrukte of
afhankelijke vrouwen, en het bespreekbaar maken van
taboegevoelige onderwerpen. Eind maart 2010 deelden drie
trainers uit Ghana in Nederland hun kennis met professionals en
vrouwenorganisaties uit Den Haag. Deze organisaties kunnen nu
gendertrainingen geven die beter zijn afgestemd op de doelgroep.
Voor meer informatie:
www.importante.nl en www.sankofa.nl
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‘Het hoeft niet altijd geld
te kosten om met vrouwen
tot goede resultaten te komen’
Charlie Ortega

‘A

ls centrum voor emanicpatie krijgen ook wij in de komende jaren te
maken met minder middelen. We zullen dus creatief moeten zijn, willen we
onze doelgroep blijven bereiken. De drie dames uit Ghana die in maart 2010
bij ons op bezoek waren, hadden wat dat betreft tips die goud waard waren.
Wij als organisatoren kunnen daar op voortborduren door ook op andere
bijeenkomsten te zeggen: het hoeft niet altijd geld te kosten om met vrouwen
tot goede resultaten te komen. Wat ik heel bijzonder vond was de wijze waarop
in Ghana een project voor politieke participatie wordt opgezet. Om het risico
van mislukken zoveel mogelijk te voorkomen, worden vrouwen vanaf het begin
mede-eigenaar van het project gemaakt. Huis aan huis worden ze benaderd
met de vraag wat ze uit zo’n project willen halen en wat ze er zelf in kunnen
steken. Binnen zo’n project wordt dus heel nadrukkelijk een verbinding gezocht
tussen de behoeften en belangen van vrouwen en de talenten en kwaliteiten
die ze hebben om bij te dragen aan hun algehele positieverbetering. Wat dat
betreft was het bezoek van de Ghanese vrouwen ook best confronterend voor de
Nederlandse professionals die vraaggericht moeten gaan werken. Wel hebben ze
kunnen zien dat het kan.’

Charlie Ortega, Importante
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‘Koken helpt bij
het kunnen samenleven
met anderen’
Abigail Ogunro Yorke
Voor meer informatie:
www. sankofa.nl
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‘H

et was een eer voor Sarah, Rosemary en mij om in maart 2010 onze
kennis van en ervaringen met het mobiliseren van vrouwen in Nederland te
mogen delen. Maar ook wij hebben veel van dit bezoek geleerd. Zo zagen we in
Moedercentrum De Koffiepot in een wijk in Den Haag hoe men erin slaagt om
vrouwen van diverse culturele achtergronden te bereiken door hen voor elkaar te
laten koken. Wijzelf werken met vrouwen afkomstig van verschillende stammen.
Die vragen we nu regelmatig om een gerecht dat specifiek is voor hun stam voor
elkaar te bereiden. Specieke gerechten zijn een onderdeel van iemands cultuur.
Het eten daarvan is plezierig en het toont je interesse in de ander, en dat helpt
bij het kunnen samenleven met anderen. In De Koffiepot werd ons ook duidelijk
hoe belangrijk taal is om vrouwen toe te leiden naar een betaalde baan. In onze
trainingen leerden we vrouwen al elkaar te groeten in de taal van de ander.
Nu leren we hen ook liedjes in elkaars taal te zingen. Het geeft hen het gevoel:
we horen hier, we zijn een groep en willen dat blijven. Ben je alleen, dan ziet
niemand je. In een groep ben je sterker en kun je er samen voor zorgen dat je
gezien wordt.’

Abigail Ogunro Yorke, Sankofa
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De uitwisseling
tussen Introdans, Kunstbedrijf Arnhem
en Flatfoot Dance Company
In september 2010 vond in Arnhem het 10-daagse dansfestival
Swing on South! plaats. Inzet: in de Arnhemse Vogelaarwijk
Malburgen kan dans de motor zijn om wijkbewoners op een positieve
manier bij elkaar en de wijk te betrekken. Flatfoot Dance Company
werkt in de townships van Durban en op het platteland van ZuidAfrika met methodieken die leiden tot empowerment
en emancipatie van deelnemers.
Voor meer informatie:
www.swingonsouth.nl
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‘Dans kan iets groots
tot stand brengen’
Annemieke Vervoort

‘D

e Flatfoot Dance Company heeft op verschillende momenten mijn hart
gestolen. Het begon in 2009 toen we op hun uitnodiging in Durban (Zuid-Afrika)
waren. Ik zag daar de gretigheid waarmee kinderen uit de townships danslessen
van Flatfoot volgden. Dansen veroorzaakt altijd plezier, maar deze kinderen legden
letterlijk en figuurlijk hun rugzakjes van het dagelijks bestaan af en richtten zich
helemaal op de dans. Voor hen is Flatfoot niet alleen een fijne dansschool, maar
ook een soort thuis; de Flatfootdocenten voeden de kinderen een beetje mee op
en leren hen dat je discipline en inzet nodig hebt om iets te bereiken. De Flatfootdocenten zijn zelf afkomstig uit de townships en fungeren voor de kinderen
als rolmodel. Dat liet Flatfoot ook zien tijdens het Swing on South!-festival in
Arnhem. Daarmee bezorgden ze niet alleen de wijkbewoners van Malburgen
een onvergetelijke, leerzame ervaring. Ook onze dansdocenten kregen een frisse
kijk op hun werk bij Introdans Interactie. Namelijk dat je met dans iets groters
tot stand kunt brengen, dat je mensen verder kunt brengen en meer begrip voor
elkaar kunt laten opbrengen. Van Flatfoot hebben we geleerd dat je, als je die
houding met enthousiasme uitdraagt, het ruimschoots terugkrijgt.’

Annemieke Vervoort, Introdans Interactie
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De uitwisseling
tussen Kunstbedrijf Arnhem, Introdans
en Flatfoot Dance Company
over het inzetten van dans in de Arnhemse Vogelaarwijk
Malburgen als mogelijkheid om bewoners van jong tot oud op een
positieve manier te betrekken bij de wijk. Dat gebeurde in september
2010 in het kader van het dansfestival Swing on South!.
Flatfoot Dance Company werkt in Zuid-Afrika in de townships
van Durban en op het platteland.
Voor meer informatie:
www.kunstbedrijfarnhem.nl/wijken, www.swingonsouth.nl
en marijn.swarte@kunstbedrijfarnhem.nl
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‘Ver voorbij ieders
individuele grenzen werd
iets neergezet dat verbond’
Marijn Swarte

‘D

e fysieke aanwezigheid en presentatie van Flatfoot Dance Company
straalt een energie uit die heel aanstekelijk en enthousiasmerend werkt. Aan
de manier waarop ze tijdens het Swing on South!-festival in de Arnhemse wijk
Malburgen contact maakten, zag je dat ze gewend zijn om in lastige situaties te
werken. Ze waren niet bang om naar de mensen toe te stappen en heel direct
te communiceren door middel van dans. Ze lieten zich duidelijk inspireren door
de sfeer en de kunst en kunde van de zeer diverse bewonersgroepen, waarvan
sommigen nooit iets met dans doen. Dat integreerden ze in een choreografie
waarin beiden zich konden vinden. Zo bereikten ze dat zes oudere linedancers
uiteindelijk hun schroom afwierpen en vanaf hun stoel een dans uitvoerden.
Dat deden ze niet zo perfect als de dansers van Introdans, maar ze konden
nadrukkelijk aanwezig zijn zonder dat er een prestatie van hen verwacht
werd. Klein en intiem. Een prachtige opening van de gala-avond. ‘Hier staat
het echte leven’, hoorde ik iemand zeggen. Flatfoot liet mensen die je dagelijks
in Malburgen op straat ziet, oplichten. Ver voorbij ieders individuele grenzen
werd iets neergezet dat verbond en dat ook artistiek zijn waarde had. Een mooi
voorbeeld van wat je met dans in een wijk kunt bereiken.’

Marijn Swarte, Kunstbedrijf Arnhem
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De uitwisseling
tussen Diversity Joy en Phaphama Initiatives
over het Alternatives to Violence Project (AVP), een programma
voor de opbouw en ontwikkeling van gemeenschappen en
conflicttransformatie. De deelnemers (Phaphama werkt onder meer
in scholen, gevangenissen en townships) leren door ervaring over
diversiteit, sociale samenhang en conflicthantering.
Voor meer informatie:
www.diversityjoy.nl, info@diversityjoy.nl,
www.phaphama.org en info@phaphama.org
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‘Het ontwikkelingswerk
dat ik zocht,
vond ik om de hoek’
Tom Schram

‘E

en megaklik op persoonlijk vlak. Zo ervoer ik de kennismaking met Jabu
Mashinini van Phaphama. Dat was in 2004. Ik had een sabbatical genomen,
zonder retour, want ik wilde eigenlijk iets met ontwikkelingssamenwerking doen.
In Soweto kwam ik Jabu tegen. Ik was gefascineerd door zijn levensverhaal:
opgegroeid in de tijd van Apartheid, zich via Phaphama ontwikkeld tot een van
de toptrainers van Zuid-Afrika, die daarmee veel geld zou kunnen verdienen
maar dan niet zou kunnen doen wat zijn hart hem ingeeft. Ook zijn methodiek
sprak me aan: werken aan je persoonlijke ontwikkeling maar altijd in relatie tot
de ander. In die benadering voelde ik me zo thuis, dat ik dacht wat in het Zuiden
kan, moet ook in Nederland kunnen. De Phaphama-methodiek heb ik voor het
eerst toegepast in de Transvaalbuurt in Amsterdam Oost, pakweg 500 meter
van mijn woning. Zo vond ik ‘om de hoek’ het ontwikkelingswerk dat ik zocht.
Nog steeds kan ik blij worden als ik zie hoe iemand tot het inzicht komt dat
het belangrijk is om te zeggen wat je denkt en dat je door te communiceren de
relatie met je omgeving ingrijpend kunt verbeteren.’

Tom Schram, Diversity Joy
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‘In elke vorm van
ontwikkelingssamenwerking
draait het om partnerschap
uit overtuiging’
Jabu Mashinini
Voor meer informatie:
phaphama.org,
info@phaphama.org

40

‘H

et samenwerkingsproject met Diversity Joy was ons eerste project in
Europa. Het succes ervan is een bevestiging voor mij dat er in elke vorm van
ontwikkelingssamenwerking sprake moet zijn van partnerschap uit overtuiging
en wederzijds respect. Alleen al dat Tom ons in Soweto zes weken heeft
geschaduwd toen hij nog geen trainer was, bemoedigde ons om meer te geloven
in wat we doen. Dat hij kort daarna met ons Alternatives to Violence Project
ging werken, was helemaal een signaal dat we op het goede spoor zitten. Want
door zo’n programma over te nemen, nam ook hij een risico. Binnen een jaar
wist Tom twintig trainers met verschillende achtergronden te mobiliseren. Al
bij mijn derde bezoek aan Nederland was ik onder de indruk hoe goed zij zich
alleen konden redden. Het is heel bijzonder om te zien dat anderen niet alleen
je ideeën delen, maar ook je aanpak overnemen in het belang van hun eigen
gemeenschap. Die ervaring gaf mij het vuur om mijn eigen team in Soweto
nog meer te inspireren in zichzelf en hun werk te geloven. Met de voorbeelden
uit Nederland kon ik hen duidelijk maken hoe waardevol het is dat ze hun tijd
investeren in het creëren van goede relaties tussen mensen en het voorkomen
van conflicten.’

Jabu Mashinini, Phaphama Initiatives

42

43

De uitwisseling
tussen Hoedje van Papier en Pasa la Voz
over de mediaprojecten van Hoedje van Papier. Die stellen
kinderen en jongeren in staat hun stem te laten horen, sociale
competenties te ontwikkelen en motiveren hen om op te treden als
actieve burger. Hiermee worden ze in staat gesteld meer invloed uit
te oefenen op hun eigen leven en leefomgeving.
Voor meer informatie:
www.stichtinghoedjevanpapier.nl
en www.pasalavoz.nl
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‘Kinderen
een stem geven,
is het mooiste wat er is’
Michiel van Buuren

‘D

e methodiek achter onze kindermediaprojecten hebben we overgenomen
van Pasa la Voz. Deze organisatie werkt in de Peruaanse stad Cusco, waar de
realiteit nog vaak is dat als je als schoenpoetser wordt geboren, je ook dood
gaat als schoenpoetser. Pasa la Voz legt zich daar niet bij neer en probeert het
maximale uit kinderen te halen. Dat doet ze door kinderen kranten en filmpjes
te laten maken. Ik had nog nooit van zo’n aanpak gehoord, maar was meteen
om toen ik van het initiatief hoorde. Ik geloof er namelijk ook heilig in dat je
met mediaprojecten waarin pedagogische elementen zijn verwerkt, heel wat
creativiteit en zelfvertrouwen bij kinderen kunt losmaken. Een mooi voorbeeld
van hoeveel power er in kinderen zit, zag ik op een basisschool in Rotterdam.
Burgemeester Aboutaleb kwam langs en een ietwat bedeesd Marokkaans
jongetje van 9 jaar zou hem voor onze reportage vragen mogen stellen. Wij
dachten dat hij zou dichtklappen bij het zien van de burgemeester. Niets was
minder waar, het jongetje durfde zelfs te vragen waarom Aboutaleb op dat
moment zoveel kritiek kreeg en wat hij aan de situatie in de Gaza-strook ging
doen. Kinderen een stem geven, is het mooiste wat er is.’

Michiel van Buuren, Stichting Hoedje van Papier en Mano
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De uitwisseling tussen
Amsterdams Steunpunt Wonen en
Soul City en Seriti Institute
over Kwanda, een community make over-programma
op tv. Een aantal geselecteerde buurten verandert zelf zijn
leefomgeving. In tien weken tijd gaan groepen bewoners met coaches
aan de slag om zelf de leefbaarheid in hun buurt te verbeteren.
Een jury beoordeelt wekelijks de vorderingen. Het proces wordt
gefilmd en na afloop als reality tv uitgezonden. Uiteindelijk wijzen de
kijkers een buurt aan als winnaar.
Voor meer infomatie:
www.steunpuntwonen.nl, www.soulcity.org.za,
www.seriti.org.za en www.wijkaanpak.amsterdam.nl

48

‘We moeten
niet zo bang zijn
dat het misgaat’
Jacqueline van Loon

‘D

e bewoners aan de knoppen. Het kan. Soul City liet het ons zien. In
oktober illustreerden Lebo Ramafoko en Gavin Andersson aan de hand van
de Kwanda-methodiek hoe townshipbewoners in Zuid-Afrika zowel de sociale
als de economische ontwikkeling van hun townships in gang zetten. Ook in
Nederland hebben we onze problemen in de wijken. Met het aantreden van een
nieuwe regering bestaat de kans dat we het bij de wijkaanpak straks met minder
budget moeten doen. Dat betekent dat je creatiever moet zijn in je oplossingen.
Kwanda is een methodiek die de bewoners leert zelf de ontwikkeling van hun
wijk ter hand te nemen, terwijl de professionals even de handen op de rug
houden. Want in hun presentatie lieten Lebo en Gavin ons ook reflecteren op
onze rol als professionals. Daaruit bleek hoe bang we zijn om los te laten en
onze verantwoordelijkheid over te dragen, omdat we gevangen zitten in onze
conflictmijdende ja-maar cultuur. Een belangrijk inzicht voor iedereen was dat je
ook met de Kwanda-methodiek conflicten krijgt tussen buurtbewoners, maar dat
de professionals die juist moeten leren begeleiden, zodat de bewoners daar mee
leren omgaan. Kwanda daagde ons uit de macht aan aan de buurt te geven en
het te laten gebeuren.’

Jacqueline van Loon, Amsterdams Steunpunt Wonen
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‘Wij dragen als professionals
graag bij aan het werk van
andere professionals’
Lebo Ramafoko
Voor meer infomatie:
www.soulcity.org.za
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‘H

et was mooi om te zien hoeveel interesse er in Amsterdam voor onze
workshop over Kwanda was. Zeer indrukwekkend zo’n gezelschap van 150
professionals die in de wijken werken. Voor ons een unieke ervaring, want
Nederland is het eerste land dat van ons wil leren. Dat wij de resultaten van
ons werk internationaal kunnen delen, is voor ons erg belangrijk, niet alleen
omdat we afhankelijk zijn van fondsen, maar ook omdat we zo de kans krijgen
te laten zien hoe zinvol ons werk is. Op de belangstelling uit Nederland zijn we
zeker trots, maar we zien het ook als een mogelijkheid om bij te dragen aan
het werk van andere professionals. Tijdens mijn bezoek aan Nederland heb ik
een belangrijk verschil tussen het Noorden en Zuid-Afrika ervaren. In ZuidAfrika zie je overal op straat ongelijkheid en armoede. In Nederland zie je dat
niet, maar het is er wel, namelijk in de huizen van mensen. Daarom moet je als
professional ook naar de mensen toe om hun problemen te begrijpen. Mij viel
echter op dat veel professionals vóór maar niet mét de gemeenschap werken. Je
moet de mensen veel meer vragen wat ze willen en ze vervolgens ondersteunen
met middelen en training opdat ze die wensen zelf kunnen realiseren.’

Lebo Ramafoko, Soul City

54

55

De uitwisseling
tussen Formaat en Jana Sanskriti
over het Theater van de Onderdrukten, een vorm van theater
waarbij het publiek wordt geactiveerd om via het podium in te grijpen
in de werkelijkheid. In India al meer dan 25 jaar succesvol met een
miljoenenbereik onder landloze boeren. Het publiek repeteert voor de
werkelijkheid, aldus de bedenker Augusto Boal.
Voor meer informatie:
www.formaat.org en info@formaat.org
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‘E-motive
is een motor voor verandering
binnen organisaties’
Ronald Matthijssen

‘E

-motive is voor mij meer een motor voor verandering binnen organisaties,
dan een programma om draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking te
creëren. Op dat organisatieniveau zijn echt wonderbaarlijke dingen gebeurd.
Zo hebben we in een masterclass van Jana Sanskriti over hun Theater van
de Onderdrukten, gewerkt met de techniek van het Beeldentheater. Daarin
probeerden we niet in woorden maar in beelden aan elkaar duidelijk te maken
hoe in onze landen het onderwijs in elkaar steekt. Heel fascinerend: je krijgt
op dat moment een diep inzicht in een cultuur en snapt daardoor waarom in
beide culturen bepaalde accenten worden gelegd. Zij concludeerden: we doen
te weinig aan de rol van de leerling; wij zagen: we doen te weinig aan de rol van
de leerkracht. Dat gezamenlijke leermoment, dat niet gestuurd was, heeft een
grote impact op beide organisaties gehad. Zo kijken wij nu in ons Forumtheater
niet meer alleen naar de onderdrukking van de zwaksten, maar hebben we veel
meer aandacht voor de positie van de mensen die schijnbaar macht hebben.
In de wijk is iedereen belangrijk. Vroeger was bijvoorbeeld. de winkelier vooral
de tegenstander van jongeren die overlast veroorzaken, nu laten we ook zijn
dilemma’s zien. Daardoor voelen ook meer mensen zich aangesproken en krijg
je een veel groter bereik van je werk.’

Ronald Matthijssen, Formaat
- Werkplaats voor Participatief Drama
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De uitwisseling
tussen SOA Aids Nederland en Positive Muslims
over de toepasbaarheid van het handboek van Positive Muslims,
geschreven voor de situatie in Zuid-Afrika, in Nederland. Door de
kennisuitwisseling is SOA Aids Nederland beter in staat om
het taboe op hiv en aids in de moslimgemeenschappen
in Nederland te doorbreken.
Voor meer informatie:
www.life2live.nl, www.soaaids.nl,
ishiripinda@soaaids.nl en www.positivemuslims.org.za
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‘Het bespreken van hivpreventie past niet altijd
binnen de kantooruren’
Iris Shiripinda

‘H

et was een heel eenvoudige maaltijd: een beetje rijst met vlees en groente;
niets bijzonder. Maar de smaak waarmee de mensen het opaten, daaruit sprak
zoveel waardering. De aanblik van die bittere armoede roerde mij tot tranen. Ik
vroeg me tijdens mijn bezoek aan Positive Muslims ook af of Oxfam Novib, die
de organisatie steunt, wel beseft wat ze betekent in het leven van deze mensen.
Positive Muslims is een zegen voor de mensen in Kaapstad die leven met hiv.
Geweldig om te zien hoe ze worden opgevangen door mensen die om hen geven,
die hen geen stigma opplakken en als een broer of een zus met hen omgaan. Ik
was meer dan onder de indruk van de professionaliteit waarmee dat gebeurde.
Vooral die van directeur Fatima Noordien. Zij werkt daar wel twaalf uur per dag,
en dat doet ze met zoveel betrokkenheid, medemenselijkheid, expertise van hiv
en aids en kennis van medicijnen. Onze eigen organisatie heeft dat geïnspireerd
om te kiezen voor een meer holistische aanpak. Zelf ben ik flexibeler gaan
werken. Want het bespreken van seksualiteit en preventie van hiv past niet altijd
binnen de reguliere kantooruren.’

Iris Shiripinda, SOA Aids Nederland
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‘Gewapend met
een glimlach en genegenheid
kunnen we mensen
tot grote hoogten bewegen’
Fatima Noordien
Voor meer informatie:
www.positivemuslims.org.za
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‘D

e dag dat Iris van SOA Aids Nederland ons kantoor bezocht, vierden we
de terugkomst van een lid van de groep. Ze was twee maanden niet geweest
vanwege tuberculose. Met ondersteuning van anderen kon ze nu lopen. Goede
voeding is essentieel voor hiv positieve mensen. Daarom had ik een vrijwilligster
gevraagd voor ons allen een eenvoudige maar voedzame maaltijd klaar te
maken. Uit eigen beweging had ze er een salade en sapjes aan toegevoegd. De
waardering waarmee de maaltijd werd ontvangen, verraste Iris volkomen, alsof
ze voor het eerst zag hoeveel oprechte dankbaarheid honger en armoede kunnen
losmaken, en hoeveel hoop en warmte je anderen kunt bieden door te delen
en te volharden ook onder de moeilijkste omstandigheden. Door dit voorval
realiseerde ik me welke onvoorstelbaar grote gevolgen een klein gebaar van
goede wil kan hebben voor de mensen waarmee wij werken. Wij moeten oprecht
blijven in onze intenties en mensen tegemoet treden zonder te veroordelen,
maar gewapend met een glimlach en genegenheid. Als we daar in slagen kunnen
we mensen letterlijk tot grote hoogten bewegen.’

Fatima Noordien, Positive Muslims
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De uitwisseling
tussen FNV Bondgenoten, Central Única dos
Trabalhadores (CUT) en TIE-Brasil
over productiemapping, een methode om jongeren op de
werkvloer te organiseren. Ze leren kennis opbouwen over het
productieproces en hun rol binnen het proces. In Brazilië heeft deze
methode tot goede resultaten geleid. Vertegenwoordigers van CUT
en TIE-Brasil verzorgden een workshop voor jonge professionals en
kaderleden van FNV Bondgenoten.
Voor meer informatie:
www.tie-netherlands.nl
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‘We worden
de oren
van onze leden’
Edwin Atema

‘J

e weet van tevoren nooit hoe het uitpakt, maar de workshop over productie
mapping die de Braziliaanse vakbond CUT en TIE-Brasil in november aan 25
vragenwagenchauffeurs gaven, was een schot in de roos. De workshop vond
plaats op een zaterdagavond, en begon om acht uur, maar om elf uur zaten de
mensen er zonder morren nog. Vooral bij de opmerking van Fabio van CUT - ik
heb de indruk dat in Nederland de vakbond de mond van haar leden is, bij ons
is ze de oren - sloeg de vonk over. Hier komt iemand van buiten ons laten zien
dat je het vakbondswerk op een totaal andere manier kunt benaderen. Dat je
op de werkvloer moet beginnen. En dat je niet alleen de oren van de mensen
bent, maar hen ook zelf verantwoordelijk maakt voor de oplossing. Dat inzicht
geeft een heel nieuwe dynamiek. Productiemapping is de ultieme vorm van
emancipatie. Het gaat om het collectief maken van informatie door met elkaar
samen informatie te delen. De vakbond faciliteert dat proces, maar de mensen
zijn zelf de sleutel tot het succes. De chauffeurs hingen aan de lippen van de
Brazilianen en werden besmet door het mappingvirus. Ook de kaderleden willen
er mee door en dat is gewoon een schitterend resultaat.’

Edwin Atema, FNV Bondgenoten
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