
Een initiatief van Stichting NIKA Kunstprojecten  
in samenwerking met Stichting Buitenlands  

Vrouwen overleg en Stichting Welsaen

drAWINg 
hEr Story



drAWINg 
hEr Story

EEN INItIAtIEf VAN StIchtINg NIKA KuNStprojEctEN
IN SAmENWErKINg mEt StIchtINg BuItENlANdS  

VrouWEN oVErlEg EN StIchtINg WElSAEN

Initiatief en organisatie Nienke Verschuur en Karin Janssen 

 Stichting NIKA Kunstprojecten

Bestuur Sanne Cohen

 Sietske Dijkstra

 Marloes Otten

Partnerorganisatie Stichting Buitenlands Vrouwen overleg en Stichting Welsaen

Locatie workshop Stichting Buitenlands Vrouwen overleg

Locaties expositie De Bieb 

 Gemeentehuis 

 Wijkcentrum De Zeskanter

Fotografie Mounir Raji

 Karin Janssen

Omslag catalogus detail tekening van Elizaveta Kouptchinskaia

Docente workshop  Karin Janssen

Grafisch ontwerp Miranda van Agthoven, Twin Media bv

Inleiding Anna Tiggelaar

Druk en afwerking ZuidamUithof Drukkerijen

DVD Petronella Productions

Met dank aan alle deelneemsters, ook aan hen die niet in deze uitgave genoemd worden.

Op de afbeeldingen en teksten in deze uitgave rust beeldrecht en auteursrecht. Hergebruik van de informatie van deze uitgave,  

in welke vorm dan ook, is niet toegestaan, tenzij van te voren schriftelijk met Stichting NIKA Kunstprojecten overeengekomen.

www.stichtingnika.nl



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 Zaandam 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 Zaandam. 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-



Seli Samay (Papoea) tekent een symbool voor het leven van Gulmakai Arachid (Afghanistan). Seli: “Ik zie vier 

kinderen de deur uitgaan. Het kunnen ook twee broertjes en twee zusjes zijn. Handen op schouders de straat 

op. Ze willen gaan spelen en zoeken nog meer vriendjes.”

tEKENINgEN 
SElEctIE door dE  
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Aynur Firat (Turkije) tekent het huis van Atike Mutluer (Turkije) in Zaandam. Aynur: “Dit is de buurt waar Atike 

woont. Er staan heel veel gebouwen, maar helaas is er geen groen. Het enige voordeel is eigenlijk dat haar huis 

in het centrum staat.”

Faieza Jebraiel (Irak) tekent haar buurt, die ze deelt met onder andere Ans en Tiny. Faieza: “Poelenburg, wat een 

prachtige wijk. Druk, maar levendig en vriendelijk. Open voor alle nationaliteiten. Oh Poelenburg, het heeft mij heel 

erg veel pijn gedaan en mijn hart verscheurd. Wat is er gebeurd? Alles is vlammen opgegaan. Die brand was 

vreselijk. Ik ben nog steeds bezig het te verwerken. Ik hoop je zo snel mogelijk gezond en mooi terug te zien.”



Aynur Firat (Turkije) en Rachel Roselaar (Nederland)Atike Mutluer (Turkije) en Mary ‘n Kuek (Sudan)



Elizaveta Kouptchinskaia (Rusland) tekent haar eigen land. Elizaveta: “Ik ben geboren en getogen in de voorma-

lige Sovjet-Unie, een land met verschillende nationaliteiten, talen, culturen en gewoontes. Tot de ‘perestrojka’ heb 

ik nooit gedacht dat kennissen, buren, vrienden en familieleden opeens, van het ene op het andere moment, 

hun liefde voor elkaar zouden kunnen vergeten, uit elkaar zouden gaan en soms zelfs haat gaan tonen. Dat 

doet mij pijn, nu ook. Dat probeer ik met mijn tekening te laten zien. De vis, symboliseert Rusland, Moskou is het 

oogje met de gouden kruisen. 

De vogel boven het hoofd van de vis, de druiventros, de kleine visjes, dat zijn symbolen van alle landen die de 

Sovjet-Unie verlaten. Zij zijn nog niet te ver... Mijn hoop is groot, ze kunnen nog samengaan, de liefde voor elkaar 

terugvinden en samen van het leven genieten. Zo doen de Verenigde Staten, Canada met Québec en de 

Europese Unie het toch ook.”

Yildiz Uysal (Turkije) 

tekent zichzelf. Yildiz: “Ik 

ben mooi en ik wist niet 

dat ik zo sterk was. Nu 

begin ik het langza-

merhand te beseffen. Ik 

ben ook vastbesloten. 

Ik ben trots op mijn drie 

kinderen.”



Elizaveta Kouptchinskaia: “Zelf heb ik 

helemaal geen tekentalent en het tekenen 

van het verhaal van een ander is ontzettend 

moeilijk. Maar iedereen doet zijn best en  

ik ook. Er hangt een hele vriendelijke sfeer 

van mensen van verschillende nationali-

teiten, dat heb ik allang niet meer mee-

gemaakt en ik geniet ervan. Onze teken-

lerares Karin Janssen liet ons kennismaken 

met beroemde kunstenaars, die zich door 

verhalen als de onze hebben laten 

inspireren. Het is een leuke tijd!” 

Elizaveta Kouptchinskaia (Rusland), Mariama Bouchlarhem (Marokko),  

Ans Pieper (Nederland), Atike Mutluer (Turkije), Tiny Lust-Cox (Nederland) en Ria Dekker (Nederland)



links Mary ‘n Kuek (Sudan) tekent haar land van herkomst. Mary: “Dit is de plattegrond van Soedan. Ik heb altijd 

een sleutelhanger van Soedan bij me en die heb ik nagetekend. Er staat een giraf op. Soedan is het grootste land 

van Afrika. Het is een heel rijk land met veel verschillende soorten groenten, fruit, veel dieren op het land en veel 

vissen in het water. Er zit ook petroleum in de bodem.”

boven Atike tekent in twee tekeningen het zelfbeeld van Ans Pieper (Nederland). De linkertekening is Ans  

chagerijnig en de rechter is de vrolijke versie.



Cynthia Lisser Chamlal: “Ik ben een moslima van Surinaams-Nederlandse origine. 

De ene helft van mijn kroost is Turks en de andere helft is Marokkaans.”

Itique Faverus: “Kritiek is 

bijna niet aan de orde,  

in tegendeel, we geven 

elkaar veel complimen-

ten. Dat beurt op en 

moedigt aan om door 

te gaan. Onze resultaten 

zijn mooi en gevoelig. 

Ik ga vooruit, ik fotogra-

feer het één en ander 

en geniet van de sfeer. 

Kortom, dit project van 

NIKA is voor mij telkens 

weer een feest.”

Itique Faverus (Suriname) en Elizaveta Kouptchinskaia (Rusland)



boven Cynthia Lisser Chamlal omschrijft zichzelf als volgt: “Ik ben een moslima van Surinaams-Nederlandse origine. 

De ene helft van mijn kroost is Turks en de andere helft is Marokkaans.” Ze tekent het eten dat Ria Dekker (Neder-

land) heeft meegenomen. Cynthia: “Deze les was het de opdracht eten mee te nemen van je eigen cultuur of 

land. Ria had ontbijtkoek mee genomen. Ontbijtkoek is oer-Hollands. Het word vaak gegeten op feestjes, dan wordt 

het aan een draadje gehangen en dat heet dan ‘koekhappen’. Zoals de naam als zegt wordt het ook vaak ‘s 

ochtends gegeten. Ik vind het zelf nogal plakkerig smaken. Je moet echt wel je tanden poetsen daarna.” 

rechts Rachel Roselaar (Nederland): “Dit zijn mijn voetstappen. Ik heb getekend waar ik vanuit Nederland allemaal 

op de wereld heb gelopen. Ik laat mijn voetstappen achter en neem de herinneringen mee terug.”



Gulmakai Arachid: “Ik vind het pro-

ject erg leuk, omdat het gaat over 

onze multiculturele samenleving. 

Het maken van een tekening en er 

vervolgens over praten, werkt voor 

mij als een soort therapie, omdat ik 

op die manier mijn gedachtes en 

gevoelens kan uiten. De groep is 

erg bijzonder, omdat er vrouwen in 

zitten met verschillende achter-

gronden, die heel veel hebben 

meegemaakt.”

Gulmakai Arachid (Afghanistan)



boven Itique Faverus (Suriname) heeft de familie van Aynur Firat (Turkije) getekend naar aanleiding van een 

jeugdfoto. Itique: “Aynur is helemaal rechts uitgebeeld. Ze is één jaar oud. Haar broer zit in het midden en is één 

jaar ouder, dus twee jaar. Haar oudste broer is ongeveer zes jaar oud. Deze foto is genomen in Turkije, voordat de 

familie naar Duitsland vertrok.” 

rechts Ans Pieper (Nederland) tekent hoe Atike Mutluer (Turkije) zichzelf ziet. Ans: “Atike had een afbeelding van 

een lezende vrouw als zelfbeeld gekozen. Dat vond ik erg frappant, want ze zit op haar zestigste op lees- en 

schrijfles. Ze vindt dit heel erg moeilijk. Ik vond het leuk om de achtergrond op te vullen met woorden, waarin ik 

heb geprobeerd Atike te beschrijven.”



Ria Dekker (Nederland)Tiny Lust-Cox (Nederland), Atike Mutluer (Turkije) en Aynur Firat (Turkije)



links Tiny Lust-Cox (Nederland) tekent het verhaal van Atike Mutluer (Turkije). Tiny: “Na het groepsgesprek en de 

tekeninstructies hebben Atike en ik gepraat over wat ons hart raakt. Het is belangrijk om geen onderscheid te 

maken en mensen in hokjes te plaatsen, vond Atike. Mensen zijn mensen zijn mensen zijn mensen zijn mensen 

zijn mensen zijn mensen zijn mensen zijn mensen zijn mensen zijn”

boven Maria Cimadevilla (Spanje) heeft Nederland getekend en haar land van herkomst, Spanje. Ze heeft Spanje 

zo klein getekend, omdat ze heel erg gelukkig is hier in Nederland en ze zou niet meer daar willen wonen.



Zouhra Agoula-Ait Ali (Marokko) en Yildiz Uysal (Turkije)

Zouhra Agoula-Ait Ali (Marokko): “Ik dacht 

dat ik niet goed kon tekenen, maar ik heb 

uiteindelijk geleerd dat ik toch wel iets kan. Ik 

heb geleerd hoe ik mij gedachten op papier 

kan zetten. Ik vind het nu vooral ook leuk, 

omdat ik kennis heb gemaakt met heel veel 

andere mensen.”



Aysel Narin (Turkije) tekent het huis van Marianne (Nederland). Aysel: “Marianne heeft een hele grote tafel.  

Ze zet er alles op, haar boeken, haar computer, haar eten. Ze gebruikt hem echt voor alles. Het is haar lievelings-

meubelstuk.”

Samara Al Rikabi (Irak) tekent haar geboorteland. Samara: “Mijn tekening heet ‘sure men rua’ wat betekent ‘heel 

blij als je het ziet’. Ooit was mijn eigen land heel bijzonder. Het was heel kleurig en gaf leven. Het zag er prachtig 

uit. Na de oorlog werd mij land grijs en ik herkende het niet terug. De regenboog van kleuren die er eerst was, is 

nooit meer teruggekomen. Wij zijn gevlucht, omdat ik het niet meer kon aanzien dat zoiets moois werd verwoest. 

Ik ben gevlucht, maar het gevoel van mijn land heb ik altijd bij me en zal ook altijd bij me blijven. Ik vind mij land 

en cultuur mooi, uniek, bijzonder en uitermate prachtig.”



Ans Pieper (Nederland): “Wat ik erg grappig 

vind, een tijdje geleden raakte ik bij de bus-

halte aan de praat met een vrouw. Ze heette 

Mary en kwam uit Soedan. Ze woonde in de 

flat achter mij, maar we hadden elkaar nog 

nooit gezien. Tot mijn verrassing ontmoette ik 

haar een week later bij Drawing her Story. We 

hebben toen samen onze buurt getekend.”

Ans Pieper (Nederland) en Faieza Jebraiel (Irak)



Ria Dekker (Nederland) tekent het 

verhaal van Faieza Jebraiel (Irak). 

Ria: “Deze tekening heb ik gemaakt 

tijdens de les over vooroordelen. 

Faieza heeft onlangs een vervelend 

incident meegemaakt in de trein 

vanaf Enkhuizen naar Zaandam. Ze 

had heel veel volle tassen bij zich 

en ze ontdekte te laat dat ze haar 

station had gemist, ze had uit moe-

ten stappen op station Zaandam 

Kogerveld. Het volgende station was 

Zaandam, vijf minuutjes verder. “Dan 

stap ik daar wel uit,” dacht Faieza. 

Helaas kwam toen conducteur en hij 

had totaal geen begrip voor de situ-

atie. Hij hield haar net zolang tegen, 

totdat de trein vanuit Zaandam weer 

vertrok. Hij stond daar maar gemeen 

te grijnzen alsof hij dacht: “Haha, net 

goed, jij allochtone vrouw.” Faieza 

moest dus in de trein blijven tot  het 

volgende station en dat was meer 

dan twintig minuten verder! Faieza 

was en is nog steeds zeer boos en 

erg verdrietig hierover. Dit moet dus 

stoppen! 

Faieza komt uit Irak en daarom heb 

ik, met haar hulp, op de pols in het 

Arabisch geschreven: “Stoppen!” en 

aan de zijkant staat: “Verdrietig”. Van-

uit de trein zie je Faieza schreeuwen: 

“Stop!!”

Rabia Arrais (Marokko) tekent haar leven: “Mijn leven is als een boot. Vaak rustig, maar soms, als het stormt, slaat 

de boot bijna om. De boot weet niet welk kant ze opgaat. Als de zon begint te schijnen en de storm is verdwe-

nen dobbert ze rustig verder. Zo gaan de jaren voorbij. Ik hoop dat ik ooit op een dag de weg kan vinden en dat 

de boot dan eindelijk in de haven aankomt.”



Mary ‘n Kuek (Sudan)Jenneke Scharten (Nederland) 



boven Zouhra Agoula-Ait Ali (Marokko) tekent haar migratie: “In mijn land Marokko was het natuurlijk lekker 

warm en ik had daar veel vrienden. Nederland is een mooi groen land, maar alleen veel te koud voor mij. Het 

valt mij erg op dat iedereen altijd zo druk, druk, druk, druk, druk is in Nederland. De mensen komen hier gewoon 

tijd te kort. Het woord ‘stress’ en ‘depressie’ heb ik pas in Nederland geleerd! Ik heb nu als vrouw twee kanten.  

De lekkere warme kant is Marokko. De koude kant is Nederland. In ieder geval ben ik tevreden hoe het nu gaat.”

rechts Mariama Bouchlarhem (Marokko) tekent zichzelf. Mariama: “Ik heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel 

en daardoor veel zorgen. Dat maakt het leven zwaarder en je wordt blind om een oplossing te vinden. En dan 

soms, opeens, ontploft alles uit mijn hoofd!”



Rabia Arrais (Marokko) en Samara Al Rikabi (Irak)



Gulmakai Arachid (Afghanistan) tekent een beeld dat het leven van Seli Samay (Papoea) symboliseert.  

Gulmakai: “Drie kindjes onder één paraplu. Dat doet me denken aan solidariteit, behulpzaamheid en zorgzaam-

heid. Je kunt een paraplu namelijk delen met meerdere mensen. Door dit te doen kun je je medemens helpen.”

Jenneke Scharten (Nederland) tekent en schrijft over Rachel Roselaar (Nederland). Dit doet ze naar aanleiding 

van een foto uit de oorlogswinter, gemaakt door Emmy Andriesse, een bekende Nederlandse fotograaf. Jenneke: 

“Het plaatje doet Rachel denken aan de spillebeentjes van haar eigen zoontje, maar ook aan de Tweede Wereld-

oorlog toen veel van haar familieleden zijn omgekomen.

Rachel is een werkende moeder, maar heeft daarnaast ook nog tijd voor andere activiteiten, zoals taarten bakken 

en versieren en sport. En laten we niet vergeten dat zo ook ‘plastic moeder’ is: ze neemt regelmatig de zorg voor de 

dochter van een vriendin op zich en noemt zichzelf dan ‘plastic’, in tegenstelling tot een ‘echte’ moeder. Kortom, 

Rachel is een actieve, creatieve vrouw en moeder!”



Seli Samay (Papoea), Yildiz Uysal (Turkije), Faieza Jebraiel (Irak), Aynur Firat (Turkije), Mariama Bouchlarhem 

(Marokko), Elizaveta Kouptchinskaia (Rusland) en Karin Janssen (docente)



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

oVEr  
StIchtINg NIKA  

KuNStprojEctEN



Drawing her Story in Zaandam 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. Janssen’s 
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 Zaandam.

Drawing her Story is een project van Stichting  
NIKA Kunstprojecten dat in verschillende gemeen-
tes in Nederland wordt uitgevoerd. het project in 
Zaandam is tot stand gekomen in samenwerking 
met Stichting Buitenlands Vrouwen overleg en 
Stichting Welsaen.

www.stichtingnika.nl

stichtingnikakunstprojecten


