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‘Ik wil mensen
als Rashid een
gezicht geven’
Tekst: Redmar Smit

Er zijn van die mensen voor wie
je een stapje harder wilt lopen.
Een van hen is Rashid. Anja
Rijkers, werktrajectbegeleider
bij stichting Ontmoeting (locatie
Het Open Huis in Haarlem),
mag deze Syrische statushouder
begeleiden naar een nieuwe
toekomst.
‘Rashid is een bescheiden en dankbare
man’, vertelt Anja. ‘Via een project van de
gemeente kwam hij bij ons als vrijwilliger
in de Woord en Daad-kringloopwinkel. Hij
wil graag een nieuw bestaan opbouwen in
Nederland. Hij werkt daar hard voor. Samen
met Rashid heb ik uitgebreid gesproken
over zijn plannen en dromen. Hij wil graag
de logistiek in. Samen met hem heb ik gekeken naar wat hij daarvoor nodig heeft.’
Rashid heeft onder andere een rijbewijs
nodig. ‘We hebben contact gelegd met
Haarlemse kerken. Ze hebben financieel
bijgedragen aan het rijbewijs. Ondertussen
leg ik contacten met diverse bedrijven om
te kijken welke mogelijkheden er voor hem
zijn. Die taak hoort eigenlijk bij een jobcoach. Maar voor hem zetten we graag een
paar stappen extra. Ook zoek ik uit hoe een
en ander financieel geregeld moet worden.

Ondertussen draait Rashid volop mee in de
kringloopwinkel. Begin dit jaar hebben we
een nieuw pand gekregen. Toen we geen
tegelzetter konden vinden voor de koffiebar,
bood Rashid zich aan. We wisten niet of hij
dit wel goed kon. Maar op basis van wat
hij al had laten zien, hebben we hem het
vertrouwen gegeven. Die waardering en
erkenning is heel belangrijk.’
Anja wil mensen als Rashid een gezicht
geven. ‘God kent ons allemaal bij naam.
Zoals Jezus Zacheüs bij naam riep, zo willen
wij dat hier ook doen. Iedereen wil gezien
worden, maar juist voor mensen in kwetsbare situaties is dat belangrijk. Dat wil ik ook
anderen meegeven. Kijk en luister zonder
oordeel naar je naaste in nood. Pak een
stoel en ga ernaast zitten. Dan komt de rest
vanzelf. Want: liefdevolle acceptatie spreekt
vaak luider dan woorden.’
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