
De kracht van oudere vluchtelingen

“Door het filmen heb ik meer zelfvertrouwen gekregen.”
Sibongile

 “Je bent pas oud als je niet meer de wil hebt om te leren.” 
Helene

 “Toen ik bij het project kwam, kende ik niemand. Als ik nu 
een probleem heb, kan ik mijn nieuwe vrienden bellen.”

Atanasius

VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan
locatie Amsterdam

LOV_omslag_versie_def.indd   3 25-11-10   10:27



over veel spanningen, onrust en het alleen zijn. Ook 
het aspect van ouder worden in Nederland is van groot 
belang. Vluchtelingen worden hier ouder en beseffen 
dat ze daardoor steeds minder mogelijkheden hebben 
om terug te keren naar het land van herkomst. Over dat 
gevoel zegt een vluchteling: ‘Soms krijg ik heimwee bij 
de gedachte dat ik nooit mijn eigen land meer terug zal 
zien. Emotioneel doet mij dat veel. Van binnen zou ik 
het liefst teruggaan naar mijn eigen land, maar ik kan 
daar niet naar toe gaan’. 

Dankzij het project ‘Gedeelde ervaringen’ hebben oudere 
vluchtelingen in Amsterdam nieuwe contacten opgedaan 
met Nederlandse leeftijdgenoten. Een van de deelnemers 
verwoordt dit heel treffend: ‘’Ik heb meer vrienden 
gemaakt, ken nu meer mensen, mijn wereld is groter 
geworden”.

Een belangrijke financiële bijdrage in het kader van het 
Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting maakte de uitvoering van dit project mogelijk. 
Ook zijn we heel blij met de bijdragen die het Skanfonds 
en het Meldpunt Goede Ideeën hebben verstrekt.

MÁRIA VAN VEEN, DIRECTEUR SVAZ

Oudere vluchtelingen integreren vaak moeilijk. Nederlands 
leren is voor hen een zware opgave en participeren in de 
samenleving is lastig. Ze hebben het niet breed en een 
Nederlandse vriendenkring en sociaal netwerk ontbreken 
vaak. Ze raken hierdoor geïsoleerd, zitten veel alleen thuis 
en kunnen hun verhaal aan niemand kwijt.

VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan - locatie Amsterdam 
heeft in 2010 een serie videoworkshops voor oudere 
vluchtelingen gehouden, met als doel hen in contact te 
brengen met oudere Amsterdammers. De verhalen over 
hun land, hun geschiedenis en hun leven in Nederland 
en de gezamenlijke uitstapjes zijn met videocamera’s 
vastgelegd. De opnames zijn gemonteerd en verwerkt in 
de film ‘Gedeelde ervaringen’ die op vrijdag 8 oktober in 
een slotpresentatie aan externe relaties is vertoond.

Al vijf jaar op rij voert SVAZ projecten uit om oudere 
vluchtelingen uit het isolement te halen, het zelf-
vertrouwen en het netwerk te vergroten. In Gebroken 
Landschappen, Koffers met Verhalen, Verbeeld je 
verhaal en Gedeelde herinneringen hebben we keer op 
keer laten zien waaruit de kracht van oudere vluchtelingen 
bestaat, ondanks de voornoemde problemen.

Afgelopen zomer is een onderzoek gepubliceerd over
eenzaamheid onder oudere vluchtelingen in Nederland. 
Opvallend is dat oudere vluchtelingen zelf niet gemakkelijk 
het woord eenzaamheid noemen. Eerder spreekt men 
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het project ‘Koffers met verhalen’ bewerkten de 
deelnemers in schilderworkshops kleine koffertjes als 
herinneringsobjecten. Daarnaast werkten ze in de 
muziekwerkgroep op een creatieve manier de vraag 
uit: wat heb ik meegenomen uit mijn land? In ‘Verbeeld 
je verhaal’ werd geoefend met tableaux vivants en 
korte bewegingsimprovisaties op muziek, waarbij de 
deelnemers op verschillende non-verbale manieren hun 
verhaal uitbeeldden en scènes uit hun leven naspeelden. 
Nieuw in het project ‘Gedeelde herinneringen’ was 
ten slotte de inzet van Nederlanders die de oudere 
vluchtelingen hielpen bij de expressie van hun 
levensverhaal. In de gesprekken, die werden begeleid 
door expressiedocenten, lag het accent bij dit project op 
uitwisseling van herinneringen en ervaringen. Hierbij werd 
gebruikgemaakt van foto’s, fotoalbums, tekeningen en 
muziek (liedjes). In alle projecten werd toegewerkt naar 
een eindpresentatie waarbij deelnemers, vluchtelingen en 
Nederlanders samen hun verhaal konden presenteren aan 
andere Amsterdammers. 

In het project ‘Gedeelde ervaringen’, waarvan wij in 
deze bundel verslag doen, is er opnieuw voor gekozen 
de oudere vluchtelingen te laten samenwerken met 
oudere Amsterdammers. Centraal staat in het leven 
van de ouderen in het heden: oudere Nederlanders en 
vluchtelingen informeren 
elkaar over hun levenswijze en Nederlandse deelnemers 
betrekken vluchtelingen bij diverse activiteiten voor 

Op de tafels liggen wereldkaarten. Daarover gebogen 
zitten enkele oudere vluchtelingen en hun Nederlandse 
maatjes. Een van de deelnemers hanteert de video-
camera en zoomt in op de wereldkaart, waarop de 
anderen het land en de streek aanwijzen waar ze 
vandaan komen. Het is een momentopname van het 
project ‘Gedeelde ervaringen’, waarvan wij in deze bundel 
verslag doen. ‘Gedeelde ervaringen’ vormt een onderdeel 
van het project Levensloop Oudere Vluchtelingen 
(LOV), een project dat tot doel heeft de vluchtelingen 
uit hun isolement te halen door hun sociale netwerk te 
vergroten en hen in contact te brengen met Nederlanders. 
Dit gebeurt in de vorm van een aantal workshops, 
waarbij wordt gebruikgemaakt van verschillende 
expressietechnieken, en een aantal publiekpresentaties. 
In het project ‘Gedeelde ervaringen’ werd voor de 
eerste keer geëxperimenteerd met de methode van 
participerende video: de oudere vluchtelingen en hun 
maatjes, oudere Amsterdammers, werden gestimuleerd 
hun ervaringen op video vast te leggen en al doende 
samen een verhaal te maken. 

Aan ‘Gedeelde ervaringen’ gingen de projecten 
‘Gebroken landschappen’, ‘Koffers met verhalen’, 
‘Verbeeld je verhaal’ en ‘Gedeelde herinneringen’ 
vooraf. Bij ‘Gebroken landschappen’ werkten de 
deelnemers aan schilderijen: doeken waarop zij 
hun levensverhaal verbeeldden dat zij tijdens de 
presentaties met het publiek konden delen. Tijdens 

Hierbij wil ik alle deelnemers van harte bedanken voor 
hun inbreng, in het bijzonder Marjolein van Trigt  voor de 
interviews en het redigeren van teksten. Daarnaast dank 
ik de docente Patricia van der Does voor haar enthousiaste 
inzet voor het project. 

NADA PINTERIC, PRoJECTCoÖRDINAToR

ouderen. Als expressietechniek is gekozen voor de 
methode van de participerende video: de deelnemers 
(vluchtelingen en Nederlanders) starten het project als 
gelijkwaardige partners, want geen van hen heeft ervaring 
met het bedienen van de videocamera. In de workshops 
leren zij de camera hanteren en maken ze zich een aantal 
interviewtechnieken eigen, waarna ze in duo’s op pad 
gaan om hun leven en hun leefomgeving, leuke plekjes 
in Amsterdam en andere bijzonderheden te filmen. In 
vervolgbijeenkomsten worden de resultaten met de 
hele groep met veel plezier bekeken en van (kritisch) 
commentaar voorzien. Meerdere malen ontvangen de 
makers van films luid applaus. Uiteindelijk wordt naar 
een eindproduct toegewerkt: een gezamenlijk gemaakte 
film - de kroon op het werk – die aan een groter publiek 
van geïnteresseerde Amsterdammers, jong en oud, kan 
worden vertoond. 

In deze bundel geven we u een indruk van de 
ontwikkelingen binnen het project: we bieden een 
kijkje in de videoworkshops waarin de deelnemers 
leren de camera te hanteren, waar geoefend wordt met 
het afnemen van interviews en waar de deelnemers 
zelfs leren hun eigen films te monteren. We volgen de 
deelnemers bij het maken van de eerste films en bij de 
presentatie van hun resultaten. Vooral hopen we in deze 
bundel door middel van verhalen en foto’s zichtbaar te 
maken met hoeveel enthousiasme er door iedereen 
binnen het project ‘Gedeelde ervaringen’ gewerkt is. 

INLEIDING
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een grote Russische man, die prachtige minuscule 
bloemetjes had gefilmd en uiteindelijk heel trots was 
dat hij tegelijkertijd filmde en interviewde. Of Sibongile, 
die naar aanleiding van haar tuintje vertelde over haar 
verleden en de grond die ze vroeger bezat in haar 
geboorteland. Door het gezamenlijk terugkijken naar het 
filmmateriaal maak je de anderen deel uit van jouw wereld. 
Een mooie manier om uit te wisselen.

PATRICIA VAN DER DoES, 
fILMMAkER, DoCENT EN woRkShoPLEIDER

Als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk maakte ik video-
verslagen van de vorige LOV workshops. Voor de vijfde 
reeks gaf ik de deelnemers zelf les in de basis van het 
filmen en monteren.

Als antropoloog vond ik het fantastisch dat ik tijdens 
deze workshop aan zo’n diverse groep kon lesgeven en 
mensen verhalen en ervaringen hoorden uitwisselen uit 
alle windstreken. Video is daarbij een nuttig hulpmiddel 
om te communiceren. Het breekt door de taalbarrière 
heen. Film geeft stof om over te praten en je kunt je 
werk, ook zonder woorden, direct laten zien.  

Vooral de uitwisseling tussen de deelnemers was belang-
rijk. Het was prettig dat zowel de oudere Nederlanders 
als de vluchtelingen beide zonder ervaring begonnen, 
waardoor ze al overleggend het werken met de camera 
samen uitprobeerden. Ze deden dat allemaal heel gretig. 
Welke bewegingen kun je maken? Welke kaders zijn er 
mogelijk? Niet te veel schudden en in- en uitzoomen. 

Een aantal onderwerpen kwam terug in het filmen, 
zoals de liefde voor de natuur, muziek en geloof. 
De deelnemers filmden terwijl ze samen op pad gingen. 
Voor de rest van de groep is het dan heel interessant om 
daar opnamen van terug te zien. Zo zag ik de binnenkant 
van twee kerken die nota bene bij mij om de hoek staan, 
waarvan ik het bestaan niet eens wist.  
Er zaten een paar ontroerende opnamen bij van Yevgeni, 

14 april (4e bijeenkomst)
1. INT. FIJNHOUTTHEATER, 

GROTE ZAAL. DAG. 
Er zijn ongeveer twintig mensen in de zaal. Workshopleider 
PATRICIA geeft les over decoupage. Hoe maak je een filmpje 

over twee mensen die elkaar ontmoeten? Zorg voor 
tegenshots, over the shoulder-shots, point of view shots, 

wissel af in grootte van het shot: medium, totaal. 

PATRICIA
Het is handig om iemand het beeld uit te laten lopen. 

In het volgende shot kan hij er weer inlopen.

Ze laat een filmpje zien waarin haar twee dochters de 
hoofdrol spelen. 

2. INT. FIJNHOUTTHEATER, 
GROTE ZAAL. DAG. 

De deelnemers zijn opgedeeld in groepjes van vier. De Neder-
landers ROB en LIES en vluchtelingen NIKBAHT en AMIRA 

bedenken een script en zetten het op papier: NIKBATH komt 
uit de tram. Ze gaat een winkel in en komt even later weer 
naar buiten met een volle tas. ROB komt aanfietsen. ROB en 

NIKBATH ontmoeten elkaar voor het Fijnhouttheater. 

3. EXT. KINKERSTRAAT. DAG. 
LIES, ROB, AMIRA en NIKBAHT staan op de stoep 

rondom de camera. Fietsers scheren langs hen.

Omdat het thema van ‘Gedeelde ervaringen’ film is, leek 
het mij leuk om de verslagen van de workshops in de 
vorm van een filmscenario vast te leggen. Vandaar de 
dialoogvorm, de namen van de deelnemers in hoofdletters 
en de plaatsbeschrijvingen. Zo gaat het er immers in echte 
filmscenario’s ook aan toe.

MARJoLEIN VAN TRIGT, 
JoURNALIST EN fILMwETENSChAPPER

VIDEo ALS CoMMUNICATIEMIDDEL SCENARIo 1: DoEN ALSof DE bRUG TE STEIL IS
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Nieuwe poging. ROB ‘zwoegt’ bij het bestijgen van de brug. 
AMIRA houdt de camera op hem gericht. ROB fietst voorbij.

     
ROB
En?

AMIRA
Nu ging het goed!

 

LIES
Schiet op! Er komt een tram aan!

NIKBAHT rent naar de tramhalte. Ze heeft de opdracht 
gekregen om naar de camera toe te lopen als de tram de 

halte verlaat. Zo lijkt het of ze net uit de tram komt. 
LIES filmt. Ze heeft wat moeite om de juiste persoon te 

blijven volgen. Het is druk op de Kinkerstraat. 

4. EXT. LOOTSSTRAAT. DAG. 
AMIRA filmt. LIES en NIKBAHT geven aanwijzingen. 

ROB komt aanfietsen. Hij doet alsof de brug te hoog is. 
Hij stapt af en veegt het zweet van zijn voorhoofd. 

Lopend legt hij de laatste meters af.

AMIRA
Opnieuw! Rob, nog een keer.

ROB
Waarom?

NIKBATH
Het staat er niet helemaal goed op.

ROB keert terug naar zijn beginpositie. 
De ANDEREN staan rond de camera.

LIES
Je kunt beter niet inzoomen als Rob komt aanfietsen, Amira.

Amsterdam-Noord. Ze filmde buiten, voor mijn huis, 
en in de keuken.”
Margot: “Het filmen is soms een beetje eng om te doen. 
Het is ook best moeilijk om met z’n vieren een camera 
te bedienen. Maar het is leuk om zelf iets te ontdekken. 
Ik leer er heel veel van. Over twee weken komt Liliana 
bij mij. Dan gaan we samen naar de Albert Cuypmarkt. 
Natuurlijk gaat de camera dan ook mee.” 

VRoUwEN hEbbEN ALTIJD GELIJk
karine klappe (Amsterdam) en 
Yevgeni Zymoglyadov (voormalige Sovjet-Unie)

Karine: “Ik heb eerder aan een project van 
VluchtelingenWerk meegedaan. Dat was ontzettend 
leuk, maar het probleem daarbij was dat het zo talig was. 
Deze vorm werkt beter. Aan het begin van het project 
konden wij net zo min als de vluchtelingen de camera 
hanteren. Dat geeft een beter uitgangspunt. Je hebt veel 
discussies…”
Yevgeni (kijkt verbaasd): “Echt waar?”
Karine: “Yevgeni houdt wel van een dolletje.”
Yevgeni: “Als zij het zegt. Vrouwen hebben altijd gelijk.”
Karine: “Maar ik kan gelukkig wel tegen een stootje.”

NIET GELUkkIG, wEL VRoLIJkER
Yevgeni: “Dit is de tweede keer dat ik aan het project 
‘Gedeelde ervaringen’ meedoe. Ik kan het niet goed 
uitleggen, maar het is heel belangrijk voor mij. 

MET DE CAMERA NAAR DE ALbERT CUYPMARkT
Liliana Selipa (Congo) en 
Margot kaldenbach (Amsterdam)

Margot: “Ik vind het leuk om iets met groepen te doen 
en om andere mensen te ontmoeten. Eerder ben ik
betrokken geweest bij andere projecten van 
VluchtelingenWerk. Zo gaf ik een sollicitatietraining 
en was ik betrokken bij de cursus ‘eerder verworven 
competenties’. Het project ‘Gedeelde ervaringen’ bevalt 
me, omdat je zelf actief bent met het filmen. Samen 
moet je uitvinden hoe de camera werkt en hoe je 
monteert.”
Liliana: “Het doet me veel plezier om mee te doen. 
Als ik thuis zit, gebeurt er niets. Nu praat ik met anderen. 
Het filmen bevalt me wat minder, want het duurt me 
soms te lang.”

oPEN DAG VAN GREENPEACE
Margot: “Als uitje zijn we naar de NDSM-werf geweest, 
samen met Yevgeni en Karine. Er lag een oude boot van 
Greenpeace. Toevallig hielden ze een open dag. Het was 
een beetje gevaarlijk op de boot, vanwege de diepe, 
smalle trappen. We mochten in de hut van de stuurman 
kijken, en in de slaapkamer van de kapitein.”

LEUk oM ZELf IETS TE LEREN
Liliana: “Met het project laten we elkaar iets zien van 
ons eigen leven. Mijn zus heeft gefilmd in mijn huis in 

INTERVIEwS
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Beppy: “Vluchtelingen gaan me erg aan het hart. Ik wilde 
iets voor ze betekenen. Ik ben er heel open ingegaan. 
Wat betreft het filmen: het is leuk om aan iets concreets 
te werken, maar ook lastig. Je moet veel zoeken: wat is 
handig?”
Atanasius: “Toen ik bij het project kwam, kende ik niemand. 
Als ik nu een probleem heb, kan ik mijn nieuwe vrienden 
bellen.”
Beppy: “Ik heb het idee dat de vluchtelingen meer met 
elkaar zouden moeten doen, en minder met de vrijwilligers. 
Dat zou een goede insteek zijn voor een volgende project.” 

EEN EIGEN CAMERA
Beppy: “Samen monteren is leuk. Gelukkig is Atanasius erg 
geïnteresseerd. Bij sommige koppels gaat dat lastiger.”
Atanasius: “Nu ik heb leren filmen, zou ik graag een 
camera kopen. Als ik terug naar huis ga, kan ik aan de 
mensen laten zien hoe ik hier heb geleefd.”

NAAR DE hoRTUS
Atanasius: “We zijn samen naar de Hortus geweest. Dat 
was erg speciaal. Er groeiden veel tropische planten die ik 
herken uit mijn land. Ik heb Beppy uitgelegd wat wat was 
en waar je het voor kunt gebruiken. Sommige planten kun 
je bijvoorbeeld in de soep doen.” 
 

Meestal komen hier mensen met problemen. Als we hier 
zijn, vergeten we die. We proberen elkaar te steunen. 
Langzamerhand worden mensen… niet gelukkig, maar wel 
vrolijker.” 

EEN LIEVE VRoUw
Karine: “Yevgeni is heel erg geïnteresseerd in heel veel 
dingen. We zijn met Margot en Liliane naar de NDSM-
werf geweest, waar we een oude boot van Greenpeace 
bezochten. We moeten Yevgeni soms bijna wegtrekken, 
want hij stelde iedereen vragen.”
Yevgeni: “Ik ben het helemaal niet met je eens. Maar ik 
wil je bedanken. Je bent een lieve vrouw.” 
Karine: “Dat moet je alleen zeggen als je het wil en als 
je het vindt, niet omdat je geïnterviewd wordt. Het moet 
niet.”
Yevgeni: “Het moet niet, maar ik wil het.” 
Karine: “Yevgeni houdt ervan om mensen op het verkeerde 
been te zetten.”
Yevgeni: “Niet waar.” 

TRoPISChE PLANTEN IN DE SoEP
beppy hillige (Amsterdam) en
Atanasius Alinor (Nigeria)

Atanasius: “Ik heb veel van het project ‘Gedeelde ervarin-
gen’ geleerd; niet alleen over het filmen, maar ook veel 
over mensen. Omdat het hier rustig is, kunnen we met 
elkaar praten. Wij vluchtelingen hebben zo’n hectisch leven.”

HELENE
Waar woon je?
SELVARAJAH

In Amsterdam Noord.

SELVARAJAH is een beetje zenuwachtig voor de camera. 
Dat is te zien omdat hij zijn handen over elkaar wrijft.

Cameraman JEROEN verschuift de deelnemers.

JEROEN
Jullie draaien automatisch naar elkaar toe tijdens het

 interview. Over the shoulder filmen werkt in dit geval beter, 
want dan zie je bij het antwoorden het gezicht van 

Selvarajah in beeld. 

De DEELNEMERS wisselen van rol. SELVARAJAH leest 
een vraag voor. Het interview gaat over ouder worden.

SELVARAJAH
Wanneer ben je oud?

HELENE
Als je niet meer de wil hebt om te leren.

JEROEN
En… cut. Dat was prima!

 

12 mei (6e bijeenkomst)
1. INT. FIJNHOUTTHEATER, GROTE ZAAL. 

DAG. 
Workshopleider PATRICIA vertoont filmpjes die de deelnemers 

zelf thuis hebben gemaakt. Op de televisie is te zien hoe 
Nederlandse deelnemer HELENE haar hond uitlaat in het 

Rembrandtpark. Daarna volgen beelden van de zorgboerderij 
waar ze werkt. Vluchtelinge SIBONGILE heeft thuis de televisie 

gefilmd, waarop een Afrikaans concert wordt uitgezonden. 
Nederlander KARINE heeft een filmpje gemaakt van haar 

volkstuintje in het Beatrixpark. Vluchtelinge KATERINA laat 
Russische muziek horen in haar eigen huis. Tot slot zien we 

beelden van de Nederlandse HELENS kleinkind.

2. INT. FIJNHOUTTHEATER, KLEINE ZAAL. 
DAG. 

Stagiair SIEME legt HELENE en SELVARAJAH uit wat de 
bedoeling is van de interviewworkshop.

SIEME
Jullie interviewen elkaar voor de groene wand. Op de wand 

wordt later een afbeelding toegevoegd. Zo kunnen we beelden 
tonen van datgene waarover jullie praten. 

De DEELNEMERS gaan van start. HELENE stelt wat 
achtergrondvragen aan SELVARAJAH. 

SCENARIo 2: fILMEN TEGEN EEN GRoENE wAND
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is groot onder de deelnemers, ze worden serieus genomen 
en krijgen waardering.
De toegevoegde waarde van het gebruik van video is dat 
alle deelnemers vanaf hetzelfde startpunt beginnen. Het 
is nieuw voor iedereen en daarom is iedereen gelijk aan 
elkaar. De mensen komen in gesprek met elkaar, omdat ze 
samen aan de video-opdrachten werken. De vrijwilligers 
doen mee aan het project omdat ze zich graag voor een 
ander willen inzetten en kennismaken met andere culturen. 
De vluchtelingen doen mee omdat ze graag andere 
mensen willen ontmoeten en hun Nederlands willen ver-
beteren. Alle deelnemers doen ook mee omdat ze nieuwe 
vaardigheden opdoen op het gebied van video.
Of de vluchtelingen na het project geheel uit hun 
maatschappelijk isolement zijn gehaald, kan ik niet 
beantwoorden. Het project zal zeker dienen als een goed 
begin. De koppels gaan samen op stap en de vluchtelingen 
krijgen meer kennis over Amsterdam, waardoor ze zich 
beter kunnen bewegen in Amsterdam. Wie weet houden 
ze er ook vriendschappen aan over.
De deelnemers werkten toe aan een eindresultaat, dat 
bestaat uit korte video’s die zijzelf hebben vormgegeven 
en gefilmd. Hiervan is uiteindelijk een grote film gemaakt 
die de verhalen van de vluchtelingen laat zien, waardoor 
de positie van deze mensen versterkt wordt.

ANNEMARIE DE wAARD, AfGESTUDEERDE 
CULTURELE MAATSChAPPELIJkE VoRMING

Als u meer wilt weten over videomethodieken en de toepassing daarvan, 

kunt u voor €7,50 de digitale scriptie bestellen via:

M: annemarie_de_waard@hotmail.com

T: 0625337446

Voor mijn CMV afstudeeropdracht heb ik een scriptie 
geschreven over de legitimatie van een videomethodiek
voor sociale verandering. Met andere woorden: hoe 
kan video worden ingezet om het leven van mensen te 
verbeteren? In de wetenschap is nog niet veel onderzoek 
gedaan naar videomethodiek. Hoe kun je mensen steunen 
om het zelfvertrouwen te geven zodat zij zich redden in 
deze samenleving en hun stem kunnen laten horen? De 
mensen hebben een duwtje in de rug nodig, waardoor ze 
geactiveerd worden om anderen te ontmoeten en samen 
activiteiten te ondernemen. Het aspect video speelt in het 
project een grote rol. Op welke manier dat is, kunt u lezen 
in het antwoord op mijn centrale vraagstelling:

Wat is de werkwijze van video voor sociale verandering 
en hoe gaat dit in zijn werk in het project Levensloop 
Oudere Vluchtelingen?

In de moderne samenleving wordt van mensen verwacht 
dat zij de regisseurs van hun eigen leven zijn. In het 
project kunnen de deelnemers in ieder geval regisseur zijn 
van een videoproductie. Het project heeft een agogische 
invalshoek. Agogiek is de leer  van het doen veranderen 
van mensen. De agogiek biedt aanwijzingen voor de wijze 
waarop je mensen kunt helpen, begeleiden of beïnvloe-
den bij hun verandering. In het project Levensloop Oudere 
Vluchtelingen probeert men verandering te brengen in 
het sociale netwerk van vluchtelingen door ontmoetingen, 
uitstapjes en cameraoefeningen. De vluchtelingen worden 
geactiveerd om zichzelf te ontwikkelen en een manier te 
vinden waarop ze weer mee kunnen doen. De methode 
participerende video speelt een grote rol in dit project. De 
deelnemers leren stap voor stap videovaardigheden die 
zijn aangepast aan hun niveau. Er wordt motivatie gewekt, 
omdat de deelnemers veel plezier beleven aan het geza-
menlijk leren. De deelnemers maken een duidelijk verhaal 
via de camera. Ze zien zichzelf terug en worden zich 
bewust van hun eigen handelen. Het enthousiasme 

Waar gaat u heen met de uitstapjes?

Ik had grootse plannen om met hen naar de opera te gaan, 
maar ze gaan liever bijkletsen in het park. Of we gaan naar 
het tuincentrum of de natuur in. Dat filmen we natuurlijk 
ook.
Denkt u na het project nog met mensen 

af te spreken?

Ja, iedereen is altijd welkom bij mij thuis. 

Heeft u het idee dat het sociale netwerk van de vluchteling 

door dit project wordt vergroot?

Ik denk dat het zeker zo is, want er wordt aandacht ge-
geven aan een vluchteling door de Nederlanders, op een 
andere manier dan ze gewend zijn. Dit is bijzonder nodig, 
want de mensen zitten vaak met veel vragen en complexe 
dingen zijn moeilijk te begrijpen. Voor hen ben ik een 
neutraal persoon aan wie ze gewoon hun dingen kunnen 
vertellen, zonder dat er gelijk iets moet.

Verder nog iets toe te voegen?

Ik vind dat jullie het project leuk inzetten. Het is betekenis-
vol en het helpt mensen. Ze worden er erg blij van.

VRIJwILLIGSTER hELEN

Wat vindt u ervan dat video wordt gebruikt in dit project?

Ik vind het enig. Je bent gelijken, de verschillen vallen weg en 
iedereen kan het leren.

Vindt u video een stimulerende factor in het contact?

Ja, ik ben zelf geïnteresseerd in video en ik vind het gemak-
kelijk om op deze manier contact te leggen.

Schrikt de techniek van het filmen niet te veel af?

De taal maakt het lastig, de techniek niet. De uitleg van de 
opdrachten gaat grotendeels verloren, maar in de praktijk doe 
je het toch samen. En oefening baart kunst. 

Wat is de reden dat u meedoet aan dit project?

Ik heb er tijd voor. Bovendien wil ik er graag zijn voor een 
ander.

Vindt u het moeilijk om een vluchteling te begeleiden?

Nee, ik zie het niet als begeleiding, maar als een vriendschap. 
Je gaat vriendschappelijk met elkaar om. Een knuffel doet 
soms wonderen. En wat de taal betreft, met lichaamstaal kom 
je een heel eind. 

‘If A PICTURE SPEAkS A ThoUSAND woRDS, 
ThEN A VIDEo MUST SPEAk A MILLIoN!’

DE TAAL MAAkT hET LASTIG, DE TEChNIEk NIET
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Vindt u het project leuk?

Ja. Het is voor mij de tweede keer dat ik meedoe. Dat 
we deze keer met video werken  maakt het wel leuker, 
omdat je nieuwe vaardigheden leert. We zijn bezig met de 
camera, TV en pc.

Heeft u al meer kennis over activiteiten in Amsterdam?

Moeilijk te zeggen. We moeten nog een afspraak maken. Ik 
vind het project vergeleken met vorig jaar wel verbeterd, 
omdat we op stap gaan. Er is al wel een vrijwilligster bij 
mijn thuis geweest.

Wat vindt u leuk om te doen in Amsterdam?

Naar het strand, een boottrip of een museum.

Denkt u na het project nog met mensen af te spreken?

Ja, dan kunnen we samen dingen ondernemen. Het is 
moeilijk om mensen te ontmoeten op mijn leeftijd.  

      Interviews: Annemarie de Waard

VLUChTELING SIboNGILE, UIT ZUID-AfRIkA

Wat vindt u ervan dat video wordt gebruikt in dit project?

Erg goed, want zo leren we de vaardigheden om met een 
camera om te gaan.

Vindt u video een stimulerende factor in het contact?

Ja, het contact maken met anderen wordt makkelijker en 
gaat sneller. Er is ook veel communicatie over de camera 
en de verhaallijn. Je praat veel samen en helpt elkaar. Op 
die manier kom je dichter bij elkaar en kun je vrienden 
maken.

Schrikt de techniek van het filmen niet te veel af?

Ik vind het moeilijk, want ik ben geen techneut. Maar het 
gaat nu beter, niet alleen door de oefeningen hier maar 
ook omdat ik thuis heel veel heb kunnen oefenen. Ik heb 
nu meer zelfvertrouwen. Soms was ik wel een beetje bang 
voor andere mensen, omdat ik het niet zo snel leer.

Wat is de reden dat u meedoet aan dit project?

Om mensen te ontmoeten en om beter Nederlands te leren.

Opnames van thuis komen in beeld. Ook de uitstapjes zijn 
gefilmd, zoals naar de molen aan de Zeeburgerstraat in Oost, 

een initiatief van vrijwilliger ROB. Anderen zijn naar de 
Russische en de Syrisch orthodoxe kerk geweest, hebben een 
rondvaart gemaakt of zijn met het pontje naar Noord gegaan. 
Er wordt in de film geoefend met monteren en interviewen. 

Ook de bloopers komen aan bod. De film eindigt met een 
bezoek aan Volendam. Als de film is afgelopen, volgt een 
daverend applaus. Alle DEELNEMERS krijgen een roos. 

 
2. INT. FIJNHOUTTHEATER, 

GROTE ZAAL. DAG. 
Alle DEELNEMERS hebben tafels ingericht om de BEZOEKERS 
te laten zien wat ze tijdens het project hebben gedaan. Het is 

druk. Iedereen wil met de deelnemers praten.
  

BEZOEKER ( volgende tafel)
Wat vond je het leukste om te doen?

LILIANA
Alles! Alles vond ik het leukste!

BEZOEKER (volgende tafel)
Waarom ligt er een Spidermanbal op jullie tafel?

KARIN
Vanwege het WK voetbal. Voordat het toernooi begon, speelde 

Nederland een proefwedstrijd tegen Ghana. Ghana verloor, maar 
voor OSEI uit Ghana maakte dat niet uit. Hij vond het feit dat ze 

samen voetbalden al zo geweldig.

3. INT. FIJNHOUTTEHATER, FOYER. 
De DEELNEMERS en BEZOEKERS gaan met 

z’n allen op de foto. De fotograaf staat een 
verdieping hoger. Armen worden om schouders geslagen. 

Iedereen lacht naar de camera. 

8 oktober (presentatie)
1. INT. FIJNHOUTTHEATER, 

THEATERZAAL. DAG. 
Het is de vierde presentatie. De theaterzaal zit vol mensen 
uit allerlei landen. Op het scherm staat ‘Europees jaar voor 

de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting’. De 
Europese Commissie heeft bijgedragen aan dit bijzondere 
project. MÁRIA, de directeur van VluchtelingenWerk, en 

NADA, projectcoördinator van ‘Gedeelde ervaringen’, 
houden een toespraak. 

MÁRIA
Het project ‘Gedeelde ervaringen’ biedt oudere 

vluchtelingen de mogelijkheid om contact te zoeken en 
hun wereld een stukje groter te maken.

NADA
We gaan zo meteen eerst naar de film kijken die over het 
project is gemaakt. Let erop hoe vrolijk onze deelnemers 
waren. Let op hoe de oudere vluchtelingen hun intimiteit 

met ons hebben gedeeld. Let op hoe trots hun familie is dat 
ze iets nieuws hebben geleerd. 

Dan komt vrijwilliger KARINE naar voren. Zij zal de 
deelnemers aan het publiek voorstellen.

KARINE
Zijn jullie ook wel eens benieuwd wat zich achter allerlei 
deuren in de stad afspeelt? Met dit project zijn we achter 

het leven van een aantal mensen gekomen.

Alle DEELNEMERS van het project staan een voor een op en 
stellen zich voor. Dan gaat de film van start. De registratie 

van de eerste filmles is komisch. Iedereen loopt te prutsen met 
de camera’s. Een paar lessen verder gaat het al veel beter. De 

deelnemers oefenen met het vogel- en kikvorsperspectief. 

hET IS MoEILIJk MENSEN TE oNTMoETEN 
oP MIJN LEEfTIJD

SCENARIo 3: wAT SPEELT ZICh Af 
AChTER ALLERLEI DEUREN IN DE STAD?
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Het prettige aan de videocursus was dat je allebei op 
hetzelfde niveau startte, namelijk wat ons betreft vanaf 
nul. Het was minder ingewikkeld dan we in het begin 
dachten. Ook dat was fijn. Maar zoals gezegd was het ook 
veel en soms te druk met alles wat besproken en uitgelegd 
moest worden, gefilmd, gemonteerd, het terugzien en 
het tot afspraken zien te komen. Het waren volle en soms 
enigszins chaotische middagen. Twee uur in de week 
blijkt dan erg weinig. Het zelf met een groepje een filmpje 
maken vond ik erg leuk om te doen. Nog dank aan Patricia 
voor de montage, want daar kwamen wij dus niet meer 
aan toe. Verder hebben we een heel gezellige middag 
gehad met een hele groep mensen bij Rob. Met z’n allen 
hebben we de molen op de Zeeburgerstraat in Oost 
bezichtigd. Al met al kijk ik met een zeer tevreden gevoel 
terug op het hele gebeuren, waarvoor mijn dank. 

wEMkE SMIDT, DEELNEEMSTER

Ik was op zoek naar inspirerend vrijwilligerswerk toen 
mijn oog viel op het LOV project. Ik was meteen 
enthousiast. Wat me aansprak was de ontmoeting met 
mensen uit andere culturen èn de creatieve invalshoek, 
te weten het werken met video. Dat leek me spannend 
en een goede manier om met elkaar in contact te komen 
en dingen te ondernemen. Dat bleek ook het geval. Ik 
ben altijd met veel plezier naar de workshops gegaan. 
Wel had ik het gevoel dat er te veel moest plaatsvinden in 
een te korte tijd.

Met de vrouw uit Zuid-Afrika aan wie ik was gekoppeld,
Sibongele, was het uitermate prettig samenwerken 
en –zijn. Ik vind haar een boeiende en warme vrouw, die 
ondanks alle narigheid die zij achter de rug heeft, positief 
in het leven staat. Ze houdt erg van muziek. Van allerlei 
soorten muziek, maar toch vooral Afrikaans. We zijn dan 
ook samen naar een zeer swingend concert van de Zuid-
Afrikaanse saxofonist Hugh Masekela geweest. Hij trad 
op samen met de Mahotella Queens, drie vrouwen van 
eind zestig, die zongen en dansten en die Sibongele nog 
van vroeger kende. Ze is actrice geweest, maar heeft ook 
gewerkt voor de vakbond en het ANC. Het was interessant
haar verhalen te horen en ervaringen uit te wisselen. 
Jammer genoeg moesten we al afscheid nemen voor 
het einde van de workshops. Sibongele is namelijk naar 
Tanzania geëmigreerd, om dichter bij haar familie te 
kunnen zijn.

Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, 
ellos son… Ongeveer een jaar leer ik nu Spaans, maar ik 
zou nog niet graag in mijn eentje in een Spaanstalig land 
worden gedropt. Het kost veel tijd om je de beginselen 
van een taal eigen te maken, en nog veel meer voordat je 
uit de voeten kunt met een echte conversatie. Ik ben jong, 
hoogopgeleid en vrijwillig begonnen met de cursus, maar 
nog steeds heb ik grote moeite om me verstaanbaar te 
maken in het Spaans. En dat terwijl Spaans veel weg heeft 
van Frans en Engels, talen die ik redelijk tot goed beheers. 
Ik moet er niet aan denken om Arabisch of Mandarijn te 
leren! 

Kortom, ik heb veel bewondering voor de buitenlandse 
deelnemers aan het project ‘Gedeelde ervaringen’. Zij 
moeten zich onder veel lastigere omstandigheden in een 
vreemde taal leren uitdrukken. Net zozeer ben ik onder de 
indruk van de Amsterdamse vrijwilligers, die zich over hen 
ontfermen. Met handen en voeten, in een mengeling van 
woorden en gebaren.

Mooi aan het huidige project vind ik dat de Nederlanders
en de vluchtelingen dezelfde uitgangspositie hadden: 
bijna niemand had eerder een camera gehanteerd. Samen 
leerden ze een nieuwe taal, de taal van het beeld. Het is 
een taal die door iedereen wordt verstaan. Je erin uitdruk-
ken is echter een heel ander verhaal. Samen ontdekten ze 
hoe ze de camera voor zich konden laten spreken en hoe 
bij de montage een verhaal wordt gecreëerd. Niemand 
kon zich verstoppen achter taalproblemen. Ideaal eigenlijk. 
Misschien ga ik na het Spaans maar een cursus videomon-
tage volgen. 

MARJoLEIN VAN TRIGT, 
JoURNALIST EN fILMwETENSChAPPER 

NAAR EEN ZEER SwINGEND CoNCERT

SAMEN EEN NIEUwE (bEELD-)TAAL LEREN
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De kracht van oudere vluchtelingen

“Door het filmen heb ik meer zelfvertrouwen gekregen.”
Sibongile

 “Je bent pas oud als je niet meer de wil hebt om te leren.” 
Helene

 “Toen ik bij het project kwam, kende ik niemand. Als ik nu 
een probleem heb, kan ik mijn nieuwe vrienden bellen.”

Atanasius

VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan
locatie Amsterdam
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