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Wie is eigenlijk mijn buurvrouw? Wat is haar 

verhaal? Op het eerste gezicht een alle-

daagse vraag, maar tevens een essentiële. 

Want interesse in de mensen om ons heen 

vormt de basis voor een gezonde samenle-

ving. Zonder onszelf dit soort vragen te stellen, 

leven we langs elkaar heen, blind voor de 

schoonheid van de ander. Gelukkig stellen 

veel mensen zich deze vraag wel. Op zoek 

naar een antwoord creëerde Stichting NIKA 

Kunstprojecten Drawing her Story. Teken haar 

verhaal.

Stichting NIKA Kunstprojecten brengt mensen 

dichter bij elkaar. Dit doet ze door gebruik te 

maken van de mogelijkheden van beeldende 

kunst. Om invulling te geven aan haar doel-

stelling heeft NIKA Drawing her Story opgezet, 

een cultureel integratieproject dat op lokaal 

niveau wordt uitgevoerd. Tien weken lang 

komen vrouwen van allerlei nationaliteiten bij-

een in buurthuizen. Allerlei nationaliteiten, dus 

ook Nederlandse vrouwen. De vrouwen vertel-

len elkaar aan de hand van tien thema’s wie 

ze zijn en waar ze vandaan komen. Vervolgens 

tekenen ze deze verhalen, waarbij het uit-

gangspunt is dat de vrouwen elkaars verhaal 

tekenen. Zodoende maken zij op een bijzon-

dere en zeer intensieve manier kennis met 

elkaar. 

Om na afloop van de tekenbijeenkomsten ook 

de overige de buurtbewoners kennis te laten 

maken met hun buurvrouwen, wordt een ten-

toonstelling van het werk georganiseerd. Deze 

expositie reist rond door de plaats waar de 

vrouwen wonen en wordt op openbaar toe-

gankelijke plaatsen, zoals de bibliotheek en 

het gemeentehuis, tentoongesteld. Zo kan 

iedereen kennismaken met de fascinerende 

verhalen en tekeningen van de deelneem-

sters. Een directe interactie met de buurt wordt 

aangegaan tijdens de openbaar toeganke-
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wen in Soedan, Afghanistan of China. Dood 

en doodeng lijkt me dat. Ik heb er heel veel 

bewondering voor dat je dat toch maar voor 

elkaar hebt gekregen.”

NIKA gelooft dat de beeldtaal van een teke-

ning veel meer kan vertellen dan een verhaal 

in woorden. Een drempel voor veel deelneem-

sters is de angst dat ze niet zouden kunnen 

tekenen. NIKA ziet dat als een winstpunt: juist 

de relatieve naïviteit en het gebrek aan kennis 

van tekentechnische foefjes bij de vrouwen, 

maakt de uiteindelijke tekeningen ontzettend 

krachtig. De tekeningen grijpen terug naar de 

kern en laten datgene zien wat de deelneem-

sters kwijt willen, zonder poespas of mooima-

kerij, met hulp en begeleiding van een gekwa-

lificeerde kunstenaarsdocent. 

Deze catalogus geeft een selectie weer van 

de tekeningen die in Amstelveen zijn gemaakt. 

Om privacy- en veiligheidsredenen kunnen 

niet alle deelneemsters in de catalogus 

genoemd en getoond worden.  

Achterin vindt u op dvd een documentaire die 

over Drawing her Story is gemaakt. Wij wensen 

u veel plezier toe met het bekijken van het  

project Drawing her Story. 

Stichting NIKA Kunstprojecten 

Karin Janssen en Nienke Verschuur, directie

lijke discussies die NIKA bij de exposities orga-

niseert, waaraan ook de vrouwen uit de work-

shop deelnemen. 

Drawing her Story wordt in verschillende ste-

den en dorpen uitgevoerd, waarbij NIKA 

steeds samenwerkt met lokale welzijnsorgani-

saties. Voor u ligt het resultaat van de work-

shop in Amstelveen. Drawing her Story is door 

NIKA aangegrepen als een periode van 

onderzoek. NIKA onderzoekt wat de beste 

manier is om beeldende kunst als integratie-

middel toe te passen. Haar bevindingen legt 

ze vast in een handboek, waarvan gemeentes 

en welzijnsorganisaties gebruik kunnen maken 

wanneer ook zij een Drawing her story project 

willen opzetten. Het handboek is gratis te 

downloaden is op www.stichtingnika.nl. 

Drawing her Story laat zien dat het begrip 

‘allochtoon’ heel gevarieerd is. Achter dit 

begrip gaat een wereld schuil van verschil-

lende mensen uit oneindig veel verschillende 

landen, met verschillende culturen, geloven, 

ideeën en dromen. Al deze mensen hebben 

hun eigen reden gehad om naar Nederland 

te komen. 

“Emigratie is heel moeilijk”, vertelt Mary, een 

deelneemster uit Soedan. “Ik heb alles achter-

gelaten, mijn familie, mijn vrienden, mijn huis 

en het land waar ik ben opgegroeid en dat ik 

zo door en door ken en begrijp. Ik vertrok naar 

een ver en vreemd land waar ik noch de taal 

sprak noch de cultuur kende.” Of iemand nu 

om bijvoorbeeld romantische redenen naar 

een ander land vertrekt of hier door verschrik-

kingen toe wordt gedwongen, emigreren blijft 

altijd ontzettend moeilijk. Ria, een van de 

Nederlandse deelneemsters, zegt hierop: “Ik 

heb er nooit bij stilgestaan hoe ontzettend 

moeilijk het is om te emigreren. Ik zou niet 

weten waar ik het zou moeten zoeken als ik 

opeens een heel nieuw leven op moest bou-



Het is negen uur ’s ochtends, Zaandam. Het 

begin van een van de workshops van Drawing 

her Story. De tafel die voor me staat is lang-

zaam gevuld geraakt met lekkernijen. Turkse 

dürüm, Surinaamse maïzenakoekjes, Friessche 

dúmkes, een wereldkaart van gerechten uit alle 

windstreken. Iedere schaal is een symbool dat 

een verhaal vertegenwoordigt, een cultuur. Het 

thema van deze week is ‘eten’. Iedere deel-

neemster heeft iets klaargemaakt en meege-

nomen. Tijdens deze les vormen de recepten 

het uitgangspunt om elkaar via een getekend 

verhaal uit te leggen hoe een gerecht wordt 

klaargemaakt. 

Drawing her Story brengt wekelijks vrouwen uit 

allerlei culturen samen om te tekenen en om 

elkaar via deze tekeningen deelgenoot te 

maken van elkaars verhaal. Vrouwen die in 

andere culturen zijn opgegroeid of via hun 

familie verbonden zijn met andere gewoontes, 

andere landen en andere rituelen vertellen hun 

verhaal aan een Nederlandse buurtgenote en 

andersom. 

Binnen Drawing her Story komen verschillende 

thema’s aan de orde. Cultuurverschillen, migra-

tie, familie, herinneringen aan vroeger, maar 

ook opvattingen over wat het betekent om 

vrouw te zijn in verschillende culturen. 

Vooroordelen worden ter discussie gesteld en 

verhalen worden verteld. 

Binnen de workshops worden deze onderwer-

pen op verschillende manieren uitgewerkt. Zo 

tekenden de deelneemsters tijdens de les met 

het onderwerp ‘migratie’ een landkaart met 

een daaroverheen vliegende vogel. Een 

Nederlandse reiger, een witte vredesduif boven 

Java en een pauw, die je zowel in Nederland 

als in Iran tegenkomt. Een manier om het 

thema migratie, dat in het leven van bijna alle 

vrouwen een grote rol speelt, vorm te geven en 

voorwoord door anna tiggelaar
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tegenwoordigd zijn en met de aandacht die 

besteed wordt aan de communicatie via beel-

den, onderscheidt Drawing her Story zich van 

andere integratieprojecten. De serie work-

shops heeft de deelneemsters op zeer inten-

sieve wijze met elkaar in contact gebracht. 

Bovendien werken de deelneemsters mee in 

het vervolgtraject van de workshops, 

bestaande uit een reizende expositie, een dis-

cussiemiddag, een documentaire en deze 

catalogus, om zodoende ook anderen te laten 

kennismaken met de vrouwen van Drawing 

her Story. 

Het succes van Drawing her Story ten slotte, is 

vooral te danken aan de deelneemsters zelf. Zij 

hebben zich opengesteld en hun talloze bijzon-

dere verhalen met elkaar en de buitenwereld 

gedeeld. Lieke, een van de deelneemsters in 

Bussum, beschrijft hieronder hoe zij dat heeft 

ervaren:

 “Op een van de tekeningen lees ik de woorden 

‘geen oorlog’. Hierachter schuilt een wereld van 

verdriet. De pijn die deze vrouw moet voelen is 

bijna tastbaar en ik merk dat de hele groep dit 

zo ervaart. In een paar weken zijn wij al zoveel 

dichter tot elkaar gekomen en wordt het steeds 

duidelijker dat we, door iets samen te doen en 

goed te luisteren, veel van elkaar leren. Maar 

op deze zelfde tekening staat ook geschreven 

‘een betere toekomst’ en dat vind ik zo treffend. 

De maakster ervan woont in een vreemd land, 

tussen vreemde mensen, en probeert haar 

leven weer op de rails te krijgen. Zij blijft positief 

en houdt zicht op de mooie toekomst hier die 

haar mogelijk te wachten staat. Dat vind ik 

klasse! Het is een voorrecht dit mee te maken.”

bespreekbaar te maken. Niet alleen tijdens de 

wekelijkse bijeenkomsten wordt er getekend, 

veel van de deelneemsters houden tussendoor 

een dagboek van tekeningen bij. De verhalen 

die tijdens de workshops getekend en verteld 

worden, vormen voor veel van de deelneem-

sters een aanleiding tot reflectie. Imelda, een 

van de vrouwen die in Hoofddorp aan de work-

shop deel heeft genomen, zegt het als volgt: 

“Je gaat hoe dan ook naar binnen. Het is alsof 

je een fotoalbum hebt dat levend wordt. Als je 

tekent, herleef je het met je potlood”. 

Tijdens de workshops blijkt dat juist tekeningen 

datgene kunnen vertellen wat essentieel is in 

iemands leven. Communicatie via tekeningen 

overschrijdt de beperkingen die de gesproken 

taal met zich meebrengt; beeldtaal is univer-

seel en door iedereen te verstaan. In de verha-

len van de deelneemsters hoor je terug hoe de 

vrouwen elkaar tijdens de workshops op een 

unieke manier hebben leren kennen. Of zoals 

Imelda het contact met haar buurtgenote 

beschrijft: “Ze brengt haar land hier naartoe, ze 

geeft het leven”.

In Drawing her Story hebben de deelneemsters 

uitdrukking weten te geven aan hun fascine-

rende verhalen. Met de tekenkunst daarbij als 

bijzondere methode om niet alleen uitdrukking 

te kunnen geven aan herinneringen, ervarin-

gen en gevoelens, maar ook om op een 

andere manier te leren contact te maken en 

om nieuwe mensen te ontmoeten. Via tekenin-

gen laten de vrouwen elkaar zien waar zij van-

daan komen, wat ze hebben meegemaakt en 

vooral, wie ze zijn. 

De workshops van Drawing her Story dragen 

door de aandacht voor elkaars verhaal bij 

aan de integratie en participatie van vrouwen 

uit allerlei culturen. Met het feit dat er binnen 

de groepen zoveel verschillende culturen ver-



Lucy Lui (China)

over Petra Kreb 

(Nederland)

tEKENINgEN 
SElECtIE door dE  

dEElNEEmStErS



Gerry van Lokhorst (Nederland) en Maliheh Hajakbari (Iran)



Carla Wüst-Cramer (Indonesië): “De dag dat we allemaal wat eigengemaakt lekkers hadden meegenomen 

was ontzettend gezellig! Diverse lekkernijen uit China, Iran, Turkije, Indonesië, Suriname, Israël en Nederland lagen 

op de tafel uitgestald. We mochten er een tekening van maken, maar het was allemaal zo uitgebreid dat je niet 

wist hoe je dat allemaal op papier moest krijgen! Prachtig, al die kleuren, vormen en geuren die je tegemoet 

kwamen. Ik herkende er heel erg mijn eigen Indische eetcultuur in.”

Bahareh Hassani uit Iran tekent het verhaal van de Nederlandse Connie Bongers. Bahareh: “Connie is geboren 

in Rotterdam. Door het bombardement was de fabriek waar haar vader werkte weggevaagd. Hij vond werk in 

Amsterdam. Nadat Connie trouwde kreeg haar man een baan in Rotterdam, dus verhuisde ze weer naar haar 

geboortestad. Uiteindelijk is ze in Amstelveen terecht gekomen.”



Miela Jodha (Hindoestaans) en Petra Kreb (Nederland)

Miela Jodha: “Het tekenen van 

elkaars levensverhaal heeft 

voor mij een diepere betekenis 

gekregen, er kwamen emoties 

vrij waar ik me lange tijd niet 

bewust van was geweest. Het was 

als thuiskomen voor me. Alle lof 

voor hen die dit bedacht hebben 

en ten uitvoer brachten. Ik ben 

zeer dankbaar dat ik een van de 

uitverkorenen was. Ik houd me 

van harte aanbevolen om dieper 

in te gaan op dit project en ik 

wil graag deel nemen aan de 

discussies en aan een  

eventueel vervolg.”

Efrat Lavor (Israël)



links Connie Bongers (Nederland) tekent de familie van Elly van Woertman (Nederland). Connie: “Elly voelt zich 

in de ‘Mater Familia’ van haar gezin. Ik heb hier haar vijf kinderen en acht kleinkinderen getekend. Ook het 

vierjarige achterkleinkind is niet vergeten. Als ik de tekening een titel mocht geven zou ik haar ‘familie-explosie’ 

noemen, want voor mij, als moeder van één (kinderloze) zoon voelde dat zo.”

boven Een Irakeese vrouw tekent de familie van Leyla Ersu (Turkije). “In het midden zie je de dochter van Leyla 

en haar twee zoons, links staat haar echtgenoot en rechts haar ouders. Leyla vindt haar familie belangrijker dan 

zichzelf en daarom staat ze er zelf niet op.”



Lisouk Thörig–van de Pol (de Nederlandse docente) en Carla Wüst-Cramer (Indonesië)



Mitra Haji Ghassem: “Ik heb hier iets geleerd, 

iets dat voor mij belangrijk is. Ik heb geleerd 

hoe je de persoonlijkheid van andere 

mensen op papier kan zetten in de vorm de 

een tekening. Je leert op de kleine details te 

letten en goed te luisteren. Ik hoop dat  

deze workshops worden voorgezet.”



boven Efrat Lavor (Israël) tekent over Carla Wust (Indonesië). Efrat: “De Indonesische vrouw als een octopus in 

haar keuken maakt heerlijk eten!”

rechts Mahabad Faraj (Koerdistan-Irak) tekent over haar geboorteland: “In Irak zie je bloed en in Nederland is  

het licht.”



Lucy Lui (China) en Connie Bongers (Nederland)

Connie Bongers: “Het thema ‘huis en 

woonomgeving’ deelde ik met Lucy, een 

vriendelijke, ontwikkelde vrouw die al lang 

geleden uit China naar Nederland was 

gekomen. Ze bleef zich verontschuldigen 

voor haar ‘slechte’ Nederlands, maar ik 

kon haar prima verstaan en begrijpen. 

Lucy woont in een mooi eengezinshuis in 

een leuke omgeving, maar haar droom is 

veel te reizen en andere landen en men-

sen te zien. Dat heb ik getekend in haar 

‘droomwolk’, wat een grote lach op haar 

gezicht toverde. Ik hoop dat deze droom 

voor Lucy werkelijkheid mag worden.”



links Gerry van Lokhorst 

(Nederland) tekent de  

familie van Maliheh  

Hajakbari (Iran).

rechts Leyla Ersu (Turkije) 

tekent haar gedachten 

over Mitra Haji Ghassem 

(Iran). Leyla: “De eerste 

dag was heel erg span-

nend en heftig voor mij. 

Vooral het feit dat je jezelf 

bloot geeft aan vreemden, 

die dit ook nog eens op 

papier zetten was best 

eng. Het is me echter toch 

gelukt om mijn pijn en ver-

driet te laten zien. Het was 

eigenlijk ook ge woon heel 

leuk en gezellig om tegen-

over iemand te zitten die je 

totaal niet kent en daar-

mee kennis te maken. Het 

was de op dracht elkaars 

levens verhaal te tekenen 

zonder dat we iets van el-

kaar wis ten en vice versa. 

Dat was erg leerzaam en 

het heeft veel bij me  

losgemaakt.”



Mahabad Faraj (Koerdistan-Irak) en Raaz



boven Elly van Woertman (Nederland) vertelt hoe zij het verhaal van Mahabad Faraj (Koerdistan-Irak) via de beel den 

op het journaal in Nederland heeft ervaren: “In mijn herinneringen zie ik nog altijd de Koerden in de bergen in de 

modder, regen en sneeuw, gevlucht voor Saddam Hoessein. Ik heb een roofvogel getekend boven Irak.”

rechts Anne Ramos (Filipijnen) tekent de familie van Mitra Haji Ghassem (Iran). Anne: “Haar zoon is het belangrijkste 

in haar leven, het enige kleinkind van de familie. Haar wens is een gezond en gelukkig leven in Nederland.”



Margreet van den Heuvel: “Wat heb ik een 

leuke en lieve vrouwen leren kennen. Ik 

heb veel bewondering voor de vrouwen 

die in een hele andere cultuur hun plaatsje 

moeten veroveren. Wat leven hebben wij in 

Nederland toch een ontzettend makkelijk en 

vrij leven! Dat gun ik iedereen.”

xx

Margreet van den Heuvel (Nederland) en Leyla Ersu (Turkije)



Margreet van den Heuvel (Nederland) tekent het verhaal van Carla Wüst-Cramer (Indonesië). Margreet: “Ik heb 

een gedeelte van het eiland Java getekend met daarop met daarop Surabaya, de geboorteplaats van Carla.  

Zij is terecht gekomen in Amsterdam, nadat ze het land uit moest. Nu woont zij naar volle tevredenheid in  

Amstelveen, maar mist nog steeds haar geboorteland Indonesië.”

Maliheh Hajakbari (Iran) tekent over 

Gerry van Lokhorst (Nederland).  

Maliheh: “Dit is een dochter van 

mevrouw Gerry. Zij heeft twee dochters 

en ze zijn erg lief voor haar. Ik heb een 

foto van één van haar dochters ge-

zien. Ik vond haar erg leuk en daarom 

besloot ik haar te tekenen.”



Mita Broerse (Nederland) en Anne Ramos (Filipijnen)



boven Mita Broerse (Nederland) tekent een Turks gerecht, dat door een andere deelneemster is meegenomen.

rechts Miela Jodha, een Hindoestaanse vrouw van Indiase komaf, geboren in Suriname, tekent de familie van 

Bahareh. Miela: “Dit is het portret van de ouders van Bahareh. Haar reactie heeft op mij een diepe indruk gemaakt. 

Ik zag hoe Bahareh, een mooie dame uit Iran, ontroerd raakte en met veel liefde mijn tekening gade sloeg. Ik 

bespeurde een blik van weemoed in haar ogen en diezelfde blik zag ik terug in de ogen van haar moeder op  

de foto die ze mij had gegeven.”



Elly van Woertman: “In ogen van 

andere landen hebben wij geen 

problemen, maar onze nationale ziekte 

is eenzaamheid. Veel ouderen zitten op 

hun kinderen te wachten, die eigenlijk 

veel te weinig langskomen.”



links Mitra Haji Ghassem (Iran) tekent het emigratie verhaal van Anne Ramos (Filipijnen).

boven Petra Kreb (Nederland) tekent het verhaal van Leyla Ersu (Turkije). Petra: “Leyla woont al lang in Nederland, 

maar haar hart ligt in Turkije. Ze mist niet zozeer haar geboorteplaats, maar Ayvalik, een plaats aan de kust. Dit was 

ooit Griekenland. Ik heb twee mussen getekend, één blijft in Turkije en één vliegt naar Nederland. Dit heb ik gedaan, 

omdat ik het zo bijzonder vind dat mussen zowel in Turkije als in Nederland voorkomen. Dat wist ik helemaal niet!” 



Bahareh Hassani (Iran)



Stichting NIKA Kunstprojecten is op 23 mei 2008 

opgericht met als doelstelling beeldende kunst 

in te zetten voor de samenleving om deze pret-

tiger, mooier en leefbaarder te maken. 

 

Om dit te bereiken, realiseert NIKA maatschap-

pelijk geëngageerde kunstprojecten.  

NIKA werkt hiervoor steeds samen met verschil-

lende partijen die de maatschappij vertegen-

woordigen: kunstenaars, welzijnsorganisaties, 

bibliotheken, vrouwencentra, et cetera.  

Op professioneel gebied maakt NIKA voor de 

optimale realisatie van haar projecten steeds 

gebruik van gespecialiseerde freelancers. NIKA 

werkt daarnaast met vrijwilligers die zich, net als 

NIKA, tot doel hebben gesteld kwaliteitswerk te 

leveren. 

  

Vol trots presenteert NIKA in deze catalogus 

haar eerste project Drawing her Story. 

NIKA bestaat uit de volgende personen: 

Nienke Verschuur, zakelijk leider

Nienke Verschuur is kunsthistorica en heeft als 

projectleider reeds meerdere grote succesvolle 

projecten opgezet.

Nienke Verschuur is zakelijk leider van Stichting 

NIKA Kunstprojecten.

Karin Janssen, artistiek leider

Karin Janssen is beeldend kunstenaar. Zij heeft 

regelmatig exposities van haar autonome werk 

en heeft verschillende geslaagde kunstprojec-

ten bedacht en uitgevoerd. Meer over Karin 

Janssen leest u op www.karinjanssen.com. 

Karin Janssen is artistiek leider van Stichting 

NIKA Kunstprojecten.

Bestuur

Sanne Cohen, Sietske Dijkstra, Marloes Otten

voorwoord door anna tiggelaar
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Drawing her Story in Amstelveen is tot stand gekomen in samenwerking met

Drawing her Story en Stichting NIKA Kunstprojecten worden gesteund door

Ontwerp en druk van deze catalogus is mogelijk gemaakt door Twin Media bv, www.twinmediabv.nl

pArtNErS EN  
SpoNSorS

P.W. Janssens 
Friesche Stichting



Drawing her Story is een project waarbij allochtone en Nederlandse vrouwen elkaars verhaal 
tekenen. vrouwen met oneindig veel verschillende achtergronden nemen deel aan dit project. 
dit levert mooie, gevarieerde en persoonlijke tekeningen op. In deze catalogus vindt u deze 
bijzondere werken terug, samen met de foto’s en verhalen van de deelneemsters. op de 
bijgesloten documentaire kunt u zien hoe de werken tot stand zijn gekomen.

het project Drawing her Story is in verschillende gemeentes uitgevoerd. In deze catalogus  
ziet u de werken van de deelneemsters uit Amstelveen.

Drawing her Story is een project van 
Stichting NIKA Kunstprojecten dat in 
verschillende gemeentes in Nederland 
wordt uitgevoerd. het project in 
Amstelveen is tot stand gekomen in 
samenwerking met stichting Cardanus.

www.stichtingnika.nl stichtingnikakunstprojecten


