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01 | VOORWOORD

VOORWOORD
Vlak voor de eerste try-out van As I Left My Father’s House werd NDC gebeld door een bezorgde
partner in Utrecht. ‘Jullie gaan de voorstelling opvoeren tijdens de Ramadan met een Iftar in een Kerk.
Ik maak me zorgen. Dat gaat nooit goed.’
Wij maakten ons geen zorgen, al waren we wel een beetje zenuwachtig. Pastor Marike Sillevis Smidt
had de Triumphatorkerk voor As I Left My Father’s House opengesteld en samen met haar evenknie
bij de ULU Moskee Mustapha Konus de avond georganiseerd en er een Ramadan-evenement van gemaakt, inclusief Iftar. Beiden hadden hun achterban uitgenodigd, beiden hun (interreligieuze) netwerk.
Wij waren zenuwachtig over hoe de religieuzen, vanuit hun verantwoordelijkheid en geloof de avond en
voorstelling zouden beleven en beoordelen. We vroegen ons af of het ons daadwerkelijk zou lukken om
de gewone kerk-, Synagoge en moskeeganger te verleiden om te komen en of zij met elkaar in gesprek
zouden gaan over wat ze had geraakt.
Toen was het een vraag, een zorg, maar nu, bijna 5 jaar nadien, niet meer. Deze memorabele avond,
waar ruim 200 mensen van joodse, islamitische en christelijke achtergrond elkaar voor het eerst in een
kerk ontmoetten, heeft ruim 300 maal navolging gekregen in heel Nederland. Nog steeds kunnen we
de opgetogenheid voelen van deze avond. Later realiseerde we ons dat de gewone moslim nooit in een
kerk komt, en vice versa. Waardoor men elkaar ook niet in de kern ontmoet. En juist daarom was de
Ramadan een goed moment om dit prachtige verbindende experiment As I Left My Father’s House
te starten. De Ramadanperiode is een periode van gastvrijheid, om met je naasten samen te zijn, de
(vreemde) ander te ontmoeten en samen het vasten en reflectie te breken. Een prima moment om
elkaar te ontmoeten, vanuit verschillende gedachten en verschillende (religieuze) overwegingen. Via
de verbindende kracht die kunst en theater heeft.
En deze beweging richting verbinding is belangrijk in tijden van grote maatschappelijke onrust. De
onrust die we nu, anno 2016, ervaren rondom de komst van vele vluchtelingen uit het Midden Oosten,
aanslagen in Parijs, Beiroet, Mali, heeft vele elementen, maar ook een religieuze component. We
denken soms dat we in een vrije samenleving leven, waar religie geen rol speelt, maar steeds vaker
komt religie terug in het maatschappelijke debat. Zodat de verbinding, of men nu wel of niet religieus
is, essentieel is om elkaar te leren kennen en herkennen als ‘gewone’ mensen met verhalen, dromen,
wensen, talenten en passies.

De initiatiefnemers en
drijvende krachten achter
New Dutch Connections
Margriet Stuurman
Bright Richards
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We kunnen de vele mensen, initiatiefnemers en partners in het land, niet genoeg bedanken omdat
zij het mogelijk hebben gemaakt de verbinding vorm te geven. We willen niemand te kort doen, maar
onze speciale dank gaat uit naar de verhalendragers Morris Jabliba en Rob Wurms. Zij hebben hun
prachtige en pijnlijke verhalen met ons gedeeld en daar zijn we hen dankbaar voor. En natuurlijk Jaap
Kapteyn, Mehmet Yamali, Corine Beewkes, Cees Akerboom en Ahmed Saleh. Zij hebben hun
overwegingen en ervaringen met ons gedeeld ter inspiratie van het schrijven van het handboek As I
Left My Father’s House. We hopen dat dit handboek u helpt om de stap te nemen om de verbinding
met de ‘vreemde ander’ aan te gaan.
Margriet Stuurman
Bright Richards
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Veel mensen zijn op zoek naar manieren om contact te leggen met de nieuwe ander met een andere religieuze,
etnische en culturele achtergrond. Door AILMFH in uw gebedshuis, bedrijf of school op te voeren, maakt u een
belangrijke stap in de zoektocht naar verbinding met elkaar.

Imam en Chazan

zingen samen een duet
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INTRODUCTIE
Dit handboek beschrijft de prijswinnende methode
‘As I Left My Father’s House’ (AILMFH) ontwikkelt
door stichting New Dutch Connections (NDC).
Deze methode brengt door middel van kunst
mensen met verschillende culturele en religieuze
achtergronden samen.
NDC gelooft dat onbekend onbemind maakt en streeft ernaar om met al haar initiatieven
mensen met elkaar bekend te laten worden en daarmee een eerste stap te zetten naar het
‘beminnen’ van elkaar, hoe verschillend we ook zijn en blijven.
Veel mensen zijn op zoek naar manieren om contact te leggen met de nieuwe ander met een
andere religieuze, etnische en culturele achtergrond. Hoe doe je dit zonder de ander te kwetsen, domme dingen te zeggen, of woede op te roepen? Door AILMFH in uw gebedshuis, bedrijf
of school op te voeren, maakt u een belangrijke stap in deze zoektocht naar verbinding met
elkaar. Voor deze mensen is dit handboek geschreven. Betrokken burgers die zich net als NDC
zorgen maken over de verhardende manier van praten over vluchtelingen en nieuwkomers
met een andere religieuze achtergrond en de impact hiervan op deze mensen als ook op onze
samenleving. Mensen die draagvlak willen creëren voor vluchtelingen in hun buurt.
NDC wil deze methode in het bijzonder ook delen met iedereen die werkt met vluchtelingjongeren en geïnteresseerd is om samen met NDC een lokale gemeenschap te vormen die de
jongeren sociaal en economisch zelfredzaam maakt.
Tevens biedt het handboek praktische tips voor het organiseren van AILMFH op locatie, is er
speciaal aandacht voor de fondsenwerving en delen wij in het handboek geleerde lessen van
ervaringsdeskundigen.
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DIT HANDBOEK LEGT UIT HOE:
•
•
•
•
•
•
•
•

hoe AILMFH kan bijdragen aan het creëren van een duurzame,
lokale gemeenschap rondom (ex-)asielzoekers en vluchtelingen;
hoe AILMFH kan bijdragen aan het creëren van een duurzame,
lokale gemeenschap van mensen met verschillende religies;
hoe AILMFH interculturaliteit, interreligiositeit en diversiteit
bevorderd
stap voor stap hoe de AILMFH-methode werkt
wat het verschil is tussen de AILMFH methode en voorstelling;
wat de benodigdheden zijn voor het organiseren van AILMFH;
wie de lokale partners van NDC kunnen zijn bij het organiseren
van AILMFH;
wat de effecten zijn van de methode bij de vrijwilligers en (ex-)asielzoekers jongeren;
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New Dutch Connections

Stichting New Dutch Connections (NDC) gebruikt theater, kunst en training om burgers te
inspireren en te motiveren actief te worden in onze multiculturele en multireligieuze samenleving zodat de vreemdeling geen vreemdeling meer is en de vluchteling thuis komt.
NDC brengt met haar werkzaamheden mensen, organisaties en instellingen bijeen die elkaar
(bijna) nooit ontmoeten. NDC wil oorspronkelijke verhalen via de zeggingskracht van kunst
en door middel van ontmoeting over het voetlicht brengen en zo opening bieden aan nieuwe
initiatieven.
NDC inspireert, motiveert en begeleidt ook (ex)-asielzoekersjongeren om anderen te betrekken bij het realiseren van hun toekomstdromen. NDC stimuleert deze jongeren om actief aan
de slag te gaan met het verder ontdekken en ontwikkelen van hun talenten en kwaliteiten en
werkt aan het opbouwen van een relevant netwerk. Waardoor zij, waar ter wereld ook, sociaal en
economisch zelfredzaam kunnen zijn.
Door middel van de Toekomstacademie (TA) en de empowermenttrajecten die daar te volgen
zijn zoals ‘Ondernemen in je Eigen Toekomst’ (OIET), traint NDC asielzoekersjongeren hoe
zelf de regie over hun toekomst te nemen.
Het succes van deze trajecten valt of staat met een sterk netwerk rondom de jongeren. ‘Een
duurzaam netwerk van actieve en betrokken vrijwilligers waar de vluchteling altijd op terug kan
vallen, is een sterke factor in de veerkracht van mensen.’ (Blacquière, 2015).
Het bouwen van zulke sterke (lokale) netwerken is daarom net zo belangrijk voor NDC als het
direct zelf ondersteunen van een jonge vluchteling. NDC faciliteert daarom onder andere door
middel van AILMFH, dialoog en samenwerking tussen Westerse en niet-Westerse culturen. NDC
wil het inzicht vergroten in elkaars leefwerelden, zodat de kloof verkleint en synergie ontstaat.

Door middel van de Toekomstacademie (TA) 		
en de empowermenttrajecten die daar te volgen zijn
zoals ‘Ondernemen in je Eigen Toekomst’ (OIET), traint
NDC asielzoekersjongeren hoe zelf de regie over hun
toekomst te nemen
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Stichting New Dutch Connections (NDC) gebruikt theater, kunst en training om burgers te inspireren en te motiveren
actief te worden in onze multiculturele en multireligieuze samenleving zodat de vreemdeling geen vreemdeling
meer is en de vluchteling thuis komt.
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AANLEIDING EN
CONTEXT
Het is daarom des te belangrijker dat we elkaar blijven
ontmoeten. Zodat de ‘ander’ geen vreemde meer blijft.
En dat kan met AILMFH. As I Left My Father’s House
speelt op plekken die aansluiten op de inhoud van het
stuk. Dat beperkt zich niet tot gebedshuizen maar betreft ook plaatsen waar spanning is en ‘goede wil’. NDC
treedt op voor een nieuw publiek, op nieuwe plekken
en geeft stem aan een nieuwe tijd.
In het AILMFH communicatieplan dat NDC in 2009 schrijft, staat: ‘Nederland staat voor
ons voor vrijheid en openheid. De afgelopen jaren constateren wij echter een verharding in de
maatschappij. De verschillen tussen bevolkingsgroepen worden benadrukt en groepen worden
tegenover elkaar geplaatst. De interculturele dialoog, voor zover die plaatsvindt, wordt daardoor
beïnvloed. Wij willen een tegengeluid laten horen ten aanzien van deze ontwikkelingen. Voor de
meeste nieuwkomers is religie nog steeds een natuurlijk bestanddeel van hun leven, iets dat hen
overeind hield, en overeind houdt in nieuwe omstandigheden. Onze aanpak sluit hier op aan.
Het haalt de positieve krachten van de verschillende tradities naar voren, om van daar uit te
werken aan nieuw elan.’
Maar de verhalen uit As I Left My Father’s House zijn in 2005 actueler dan ooit. Het afgelopen
jaar zijn bijna 60.000 asielzoekers naar Nederland gekomen en ook voor 2016 worden evenzoveel mensen verwacht. Veel van deze mensen krijgen momenteel een verblijfsvergunning waarmee ze zich (tijdelijk) in Nederland zullen gaan vestigen. Met de komst van deze mensen lopen
spanningen soms hoog op en worden de verschillen met name via (social media) uitvergroot.

Er dreigt een tweedeling te ontstaan. Het is daarom des te belangrijker dat we elkaar blijven
ontmoeten. Zodat de ‘ander’ geen vreemde meer blijft. En dat kan met AILMFH. As I Left My
Father’s House speelt op plekken die aansluiten op de inhoud van het stuk. Dat beperkt zich
niet tot gebedshuizen maar betreft ook plaatsen waar spanning is en ‘goede wil’. NDC treedt op
voor een nieuw publiek, op nieuwe plekken en geeft stem aan een nieuwe tijd.
De soms schokkende inhoud van de voorstelling verleidt verschillende partijen, culturen en
religies tot een begin: een betekenisvol gesprek dat dieper gaat dan het uitwisselen van beleefdheden. Dat gesprek start NDC direct na de voorstelling. Niet om elkaar te overtuigen, wel
om elkaars ervaringen aan te horen en uit te wisselen: over de inhoud van het stuk en cruciale
gebeurtenissen op de eigen levensweg.
Tenslotte, de empowermentprogramma’s zoals ‘Ondernemen in je Eigen Toekomst’ (OIET) en
de ToekomstAcademie (TA) kunnen niet zonder zowel de methodiek AILMFH als de voorstelling. Zowel OIET en de TA zijn door NDC ontwikkeld om (ex-)asielzoekerjongeren te stimuleren om meer regie over hun leven te nemen. De voorstelling betrekt de toeschouwer bij de
belevingswereld van deze jongeren en haalt op die manier barrières weg.

ELI, ELI
Mijn God, mijn God
Laat nooit verdwijnen
Het zand en de zee
Het ruisende water
Het weerlicht aan de hemel
Het gebed van de mens
- Vertaling van ‘Eli Eli’ uit het Hebreeuws
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Bijna alle uitvoerders (acteurs, muzikanten, technici) van As I Left My Father’s House zijn, behalve professionals van
naam, ook migrant. Een aantal van hen heeft directe ervaring met oorlog.
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AILMFHMETHODIEK
De methodiek AILMFH gaat uit van een bottom-up
aanpak. Het brengt mensen en organisaties samen
die in een geheel nieuw samenwerkingsverband toe
werken om de voorstelling As I Left My fathers’s
House te organiseren binnen de lokale gemeenschap.
Uit dit voorbereidende traject komen duur-zame
contacten en partnerschappen voort. Daarnaast brengt
de voorstelling zelf meer begrip en bewustwording in
de bredere lokale samenleving.
Doelstellingen
NDC ontwikkelde de AILMFH-Methodiek met als doelen:

• Betrokkenen en publiek meer inzicht geven in de overeenkomsten tussen mensen met
verschillende culturele en religieuze achtergronden;
• Angst voor de vreemde weg te nemen;
• Ontmoeting, gesprek en samenwerking stimuleren en faciliteren tussen mensen met
verschillende culturele en religieuze achtergronden;
Doordat NDC inmiddels op veel verschillende plekken in Nederland binnen de TA en met de
methodiek OIET (ex-)asielzoekerjongeren motiveert de regie over hun toekomst weer in eigen
handen te nemen, is er een concrete doelstelling binnen de AILMFH-Methodiek bijgekomen:
• Een duurzaam, lokaal netwerk rondom deze jongeren creëren die hen ondersteunt bij hun
persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Dit betekent in praktijk dat NDC na afloop van een voorstelling coaches, maatjes, leermeesters en algemene vrijwilligers werft ter ondersteuning van de empowermentprogramma’s en de
jongeren. Meer hierover in hoofdstuk 5 dat gaat over de empowermenttrajecten van NDC.

Middelen

De voorstelling As I Left My Father’s House is een onderdeel van de grotere AILMF-Methodiek. Voor de initiatiefnemers is de voorstelling het meest belangrijke onderdeel omdat ze zich
daar wekenlang actief mee bezighouden. Wanneer in dit handboek gesproken wordt over AILMFH wordt de methodiek bedoeld. Als er gesproken wordt over ‘As I Left My Father’s House’,
betekent dit de voorstelling.

As I Left My Father’s House - De voorstelling

NDC speelt sinds 29 augustus 2010 de voorstelling As I Left My Father’s House en heeft het
stuk sindsdien al rond de 300 keer opgevoerd. Zelfs zeven jaar na de première is de voorstelling
nog steeds populair en druk bezocht. NDC wist hiermee een publiek van al meer dan 30
duizend bezoekers te bereiken op locaties als vlakkevloertheaters, synagogen, moskeeën,
gemeentehuizen en asielzoekerscentra.
As I Left My Father’s House is een theatrale uitnodiging aan mensen die bezig zijn met
zingeving, persoonlijke ontwikkeling en geloof. Het is een handreiking aan mensen die omgaan
met trauma’s, met de verworpenen en verdwaalden in de samenleving.
De voorstelling gaat over de lang jarige gevolgen van oorlog en over het bidden op momenten
die er toe doen. Het is een op waarheid gebaseerd toneelstuk met vluchtverhalen van eerste en
tweede generatie migranten, waarbij geput wordt uit verhalen van de grote profeten uit drie
religies. Ook zij moesten huis en haard verlaten door agressie, armoede of oorlog. Ook zij
sloegen een onbekende weg in vol onzekerheid en gevaar. Verhalen uit de Bijbel, de Koran en de
Tenach mengen zich met persoonlijke geschiedenissen en overwegingen van vluchtelingen. Het
gevaar, de anarchie, de hidjra en de pijn van verlies komen aan de orde. Evenals de eenzaamheid
van het niet weten wat de volgende stap is en waarheen deze gezet moet worden. Maar aan de
andere zijde wacht het begin van vernieuwing en de kracht van Liefde.
De voorstelling biedt onvermijdelijk een confrontatie met ieders eigen overtuiging, plus reflectie over jezelf en over de ‘vreemde ander’. Een belangrijke uitdaging van de voorstelling is
het doorbreken van isolatie en het scheppen van een nieuwe basis voor vertrouwen en dialoog.
Doordat in de voorstelling teksten worden gebruikt uit Joodse, Christelijke en Islamitische
tradities, is het stuk voor verschillende religieuze groepen erg herkenbaar en familiair.

Compassieprijs

In 2011 won NDC met AILMFH de Compassieprijs uitgegeven door het (voormalige)
Mozeshuis in Amsterdam.1

1 Doopsgezinden, remonstranten, vrijzinnige protestanten en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB
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Uit het juryrapport:

Uit As I Left My Fathers House:
Ik wil me niet meer opsluiten
Opsluiten vanwege alles wat ik moeilijk
vind om te vertellen
Ik wil niet meer rennen
Rennen voor een wereld die ik niet begrijp
Ik wil me niet meer verbergen
Verbergen wie ik ook ben
Ik wil niet meer Ontkennen,
Ontkennen dat het leven anders kan zijn,
dat het vreemd is
Ik wil niet meer bang zijn
Bang zijn voor de donkerte
Bang zijn voor de nacht,
Bang zijn om door mensen verstoten 		
te worden
Als de wereld me daardoor vreemd vindt
Laten ze me vreemd vinden
Ik wil deze lang gesloten kamers binnentreden
Ik wil deze onbekende ik omhelzen
Ik wil water uit deze rots laten stromen
Licht uit deze donkerte laten schijnen
Ik wil deze gekronkelde weg, recht maken
Deze vieze rivier zoet maken

‘Bright O. Richards ontvangt de CompassiePrijs 2011 in het domein kunst en cultuur.
De jury kent deze prijs toe omdat zij het belangrijk vindt dat in het huidige klimaat over
vluchtelingen en migranten ook andere geluiden klinken, namelijk over de kracht van deze
mensen die onze samenleving nieuwe impulsen kunnen geven. Met zijn toneelstuk ‘As I Left
My Father’s House’ laat Bright O. Richards zien dat een dialoog tussen mensen met verschillende achtergronden mogelijk is.

In Trouw zei hij hierover:

“De interculturele dialoog loopt vaak stuk op pijn”. Met zijn toneelstuk ‘As I Left My Father’s
House’ wil hij stilstaan bij de pijn van vluchtelingen om zo herkenning en toenadering tot
stand te brengen onder de toeschouwers. ‘As I Left My Father’s House’ gaat over verbinding,
kwetsbaarheid, en dialoog. Het toneelstuk combineert drie moeilijke perioden in de drie zogenaamde religies van het Boek met hedendaagse verhalen van vluchtelingen. Drie religieuze
leiders – Mozes die de joden uit Egypte leidde, Jezus die de Kruisweg aflegde en Mohammed
die vanuit Mekka naar Medina migreerde – vormen de basis voor het toneelstuk. Alle drie
maakten ze een noodzakelijke tocht, waarbij ze houvast zochten in hun geloof. Ze hadden
hoop omdat ze zich verbonden voelden met God. De doelstelling van Bright O. Richards om
verbondenheid tussen mensen te realiseren wordt kracht bij gezet doordat hij het toneelstuk
opvoert in synagogen, kerken en moskeeën. Niet de verschillen maar de overeenkomsten
tussen mensen en hun diepste overtuiging worden zo daadwerkelijk inzichtelijk gemaakt.’ 2
Bijna alle uitvoerders (acteurs, muzikanten, technici) van As I Left My Father’s House zijn, behalve professionals van naam, ook migrant. Een aantal van hen heeft directe ervaring met oorlog.
De voorstelling zelf duurt een uur en twintig minuten. Standaard wordt er direct voor de voorstelling een welkomstwoord van circa 10 minuten gepland. Direct na de voorstelling is er een
nagesprek van ongeveer 30 minuten. Het gehele programma duurt daarmee minimaal 2 uur.

Mehmet Yamali - Medewerker Fatih moskee Amsterdam
‘De voorstelling breekt eerst pijn open. Joden en Christenen kennen dit goed uit hun
eigen -religieuze- geschiedenis. Daarna wordt deze herkenbare pijn ook ervaren door
de moslim in het stuk. Daar zit de versterking. Eerst herkenning en dan erkenning van
dezelfde pijn bij die ander’.

Ik wil weer vliegen als een duif
- Bright O. Richards 2 Bezocht op 11 nov 2015, http://www.handvestvoorcompassie.nl/archief/juryrapport-compassieprijs-2011-		
bright-richards/
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Religie en cultuur

De AILMFH-methodiek gebruikt religie en cultuur als middelen om de dialoog aan te gaan.
Voor de meeste (ex)-asielzoekerjongeren waar NDC mee werkt is religie nog steeds een
natuurlijk bestanddeel van hun leven, iets dat hen overeind hield en overeind houdt in nieuwe
omstandigheden.
Het benadrukken van verschillen tussen bevolkingsgroepen plaatst mensen tegenover elkaar
en verhard de maatschappij. NDC wil juist, omdat ze de jonge asielzoeker wilt steunen, de
interculturele dialoog beïnvloeden. De AILMFH-methode zorgt dat positieve krachten van de
verschillende tradities naar voren komen en gaat vanuit daar werken.
Daarom zijn bijvoorbeeld de teksten in de voorstelling parafraseringen uit de heilige geschriften
van drie grote religies: Jodendom, Christendom en de Islam. Het publiek herkent zich in het
stuk op een heel persoonlijk niveau.
AILMFH is een nieuwe manier om op inhoud de religieuze groepen met elkaar te verbinden en
dialoog met elkaar aan te gaan en om maatschappelijke organisaties aansluiting te laten vinden
met deze groepen.

Hieronder staan voorbeelden van partners waarmee
NDC heeft samengewerkt. Het geeft inzicht in voor welke
soorten organisaties, instellingen of groepen burgers de
verhalen uit As I Left My Father’s House een toegevoegde
waarde hebben binnen hun eigen werkgebied of leefwereld:
•
•
•

Partners

NDC organiseert As I Left My Father’s House met veel verschillende soorten partners. Naast
gebedshuizen waarmee NDC veel samenwerkt, vindt NDC ook vaak andere (lokale) partners.
Zij houden zich bijvoorbeeld bezig met hulpverlening aan asielzoekers, opvang van uitgeprocedeerde vluchtelingen of richten zich op taal en inburgering voor nieuwkomers.
Ook andere organisaties en (overheids-)instellingen en service clubs weten NDC te vinden.
Deze organisaties willen hun eigen vraagstukken verbinden aan onderwerpen in de voorstelling.
Met de verhalen en thema’s uit de voorstelling worden nieuwe inzichten gegeven in hun eigen
organisatie.

•
•
•

•
•
•
•
•

Corine Beewkes (1961) - Predikant bij de Protestantse Bethlehemkerk in Helmond.

•

‘AILMFH richt zich op religie en cultuur als factoren die overbrugd moeten worden

•
•
•

alvorens elkaar te begrijpen. Dat is precies wat er nodig is. AILMFH haalt het
eilanddenken weg en brengt de juiste mensen bij elkaar en zorgt daarmee voor

Instellingen en organisaties die zich bezig houden met het bevorderen
van een interculturele en interreligieuze dialoog;
Gemeenteleden en/of frequente bezoekers van een kerk, moskee,
synagoge, of ander gebedshuis;
Organisaties en initiatieven die zich inzetten voor migranten, vluchtelingen en de multiculturele samenleving (o.a. UAF, Vluchtelingenwerk
Nederland en lokale organisaties van Vluchtelingenwerk, locale Amnesty
groepen, Art. 1 groepen, enz.);
(Overheids)instellingen die werken/te maken krijgen met vluchtelingen
en migranten, zoals de GGZ, Jeugdzorg, COA, Nidos, Gemeente;
Woningbouwcooperaties;
Middelbare scholen (voor leerlingen o.a. in het kader van lessen burgerschap, godsdienst, maatschappijleer, voor docenten bijvoorbeeld in het
kader van NT2 onderwijs);
Internationale schakelklassen;
HBO/Universiteiten;
Tweede Kamer;
Leger (ivm uitzending van militairen naar Islamitische landen en/of ivm
PPTS onder terugkerende militairen en veteranen);
Politie (ivm interculturele en interreligieuze werkomgeving. Zowel in de
organisatie zelf als in de wijken waarin ze werken);
UWV (in het kader van deskundigheidbevordering van klantmanagers
van vluchtelingen);
Bedrijven;
Serviceclubs;
Vluchtelingen en migranten.

sociale cohesie’
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Vrijwilligers

NDC werkt tijdens het organiseren van de voorstelling veel met vrijwilligers die lid zijn van een
lokale kerk of bestuurder zijn bij een moskee. Zij hebben zelf een intrinsieke motivatie om As I
Left My Father’s House te organiseren binnen hun gebedshuis en hebben vaak zelf al een actief
netwerk van mensen om hen heen die graag wat voor de maatschappij wil doen. Deze vrijwilligers ondersteunen niet alleen bij het organiseren en voorbereiden van de voorstelling, maar
kunnen ook deelnemen aan de voorstelling door middel van een passende muzikale bijdrage
(bijvoorbeeld door het kerkkoor) of recitatie vanuit de koran. Deze elementen zijn verweven in
de voorstelling zelf. Of vragen hiervoor mensen uit hun gemeenschap.
De AILMFH-methodiek gebruikt theater, religie en cultuur als middelen om een dialoog aan te
gaan met mensen van totaal verschillende achtergronden. De methode richt zich op ‘het delen
van pijn dwars door religies heen’ (Jaap Kapteyn).
Corine Beewkes (1961) is predikant bij de protestantse Bethlehemkerk en verzorgde samen met
een groep vrijwilligers meerdere keren de voorstelling ‘As I Left My fathers’s House’. Zij zegt: ‘
Ik vind het heel belangrijk dat we verbinding zoeken met elkaar en dan vooral een maatschappelijke verbinding. Wie ben ik om te zeggen dat ik de waarheid in pacht heb?’
‘As I Left My fathers’s House’ is er zeker ook voor mensen die geen oorlog hebben meegemaakt, maar wel de pijn herkennen uit hun eigen leven. Zo is de voorstelling bijvoorbeeld meerdere keren opgevoerd op scholen. Jaap Kapteyn (1952) onder andere als vrijwilliger betrokken
bij het organiseren van AILMFH op ROC’s in Amsterdam: ‘De scholieren herkennen zichzelf
meer op metagebied van pijn, verdriet en eenzaamheid. Op dat niveau spreekt de voorstelling
ook deze doelgroep aan’.

Vriendschap

Om een initiatiefgroep samen te brengen moet er vriendschap en vertrouwen worden opgebouwd. Jaap Kapteyn noemt zichzelf ‘bruggenbouwer’ of ‘grondwerker’ voor NDC. Jaap: ‘Er
bestaat zoveel interculturele miscommunicatie dat het belangrijk is bij het opbouwen van een
relatie dat je terug moet naar het begin; vriendschap.’
Jaap bouwt vriendschappen op met potentiële partners voor de initiatiefgroep. Daarbij wil hij
niet zalvend zijn, zo legt hij uit, of de mensen naar de mond praten. Hij heeft grote belangstelling voor mensen met een andere spirituele achtergrond.
Samen met de sleutelfiguren wordt contact gezocht en opgebouwd met bijvoorbeeld verschillende religieuze leiders in de buurt en worden doelen opgesteld. Jaap:’ Ik begin niet meteen met
‘zo wil ik het’ maar ga eerst luisteren en proberen te begrijpen wie de verschillende leden van de
gemeenschap zijn. Ik bouw een echte vriendschap op, op gelijkwaardige gronden.’
Een sleutelfiguur in de initiatiefgroep in Helmond is Corine Beewkes: ’Als predikant wil ik niet
ophouden bij de kerk en het geloof, dat is voor mij te beperkt. Ik zie mezelf als een maatschappelijk figuur dat verder gaat dan de kerk’, aldus Corine. ’Ik ben een ‘mensen-mens’: ik ‘gedij’ het
beste te midden van mensen en vind het geweldig om met mensen een stukje op te lopen op
hun levensweg in goede en slechte dagen, en hen te ondersteunen waar nodig is. De veelkleurigheid en pluriformiteit in denken en geloven boeit mij zeer en ervaar ik eerder als een verrijking dan als een problematiek.’ (geraadpleegd 16-11-2015 op www.bethlehemkerk-helmond.nl)

Ahmed Saleh (1974) vluchteling uit Sudan en vrijwilliger bij NDC zegt als toeschouwer over zijn
eerste As I Left My Father’s House voorstelling: ’Ik werd extreem geraakt vanuit drie verschilllende geloven. Alle kanten krijg je te zien. Ik heb inmiddels veel voorstellingen bezocht. Het
is fijn om te zien hoe de toeschouwers begrijpen wat er aan de hand is. In het gesprek na de
voorstelling wordt duidelijk hoe het publiek is geraakt en wat hun eigen verhalen zijn.’

Hij is Allah, naast Wie er geen God is, de Koning, de Heilige, de Brenger van Vrede, de Schenker van Veiligheid,
de Beschermer, de Machtige, de Krachtige, Bezitter van Grootheid. Verheven is Allah boven hetgeen zij met
Hem vereenzelvigen.
Soera 59 vers 23
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‘Als predikant wil ik niet
ophouden bij de kerk en het
geloof, dat is voor mij te
beperkt. Ik zie mezelf als een
maatschappelijk figuur dat
verder gaat dan de kerk.’
Corine Beewkes
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Stappenplan methodiek

De AILMFH-methode zorgt ervoor dat mensen en organisaties die elkaar anders niet of
nauwelijks ontmoeten, samen definiëren hoe ze de voorstelling tot een succes gaan maken. Ze
moeten intensief samenwerken en met elkaar in gesprek gaan; samen dragen ze de verantwoordelijkheid. Het produceren van het stuk en de voorstelling zelf zorgt voor inzicht in elkaars
wereld en bevordert sociale cohesie in de gemeenschap. As I Left My Fathers House is een
uitnodiging om samen iets te organiseren waardoor je het dogma van jezelf en de ander kan
laten varen.

Mehmet Yamali - Medewerker Fatih moskee in Amsterdam
‘Mensen hebben allerlei ideeën over anderen die soms niet kloppen. Als een buurman
niet met je praat, dan hoeft deze buurman niet stom te zijn, maar kent de taal misschien
niet en is verlegen om contact te leggen daarom. AILMFH is een instrument om juist wel

Het stappenplan van de AILMFH-methodiek,
ziet er als volgt uit:
1. Vinden van een lokale trekker of ambassadeur

Het is belangrijk dat er een lokale trekker/ambassadeur wordt gevonden die een enorme
drive voelt om As I Left My Father’s House binnen zijn gemeenschap, wijk, school of
werkplek te organiseren. Deze ambassadeur gaat op verschillende plekken ‘zaadjes planten’.
Hij/zij realiseert zich dat het onmogelijk is om het in zijn eentje voor elkaar te krijgen en gaat
op zoek naar medestanders uit verschillende gemeenschappen om het ook daadwerkelijk te
kunnen realiseren.

2. Vormen van een initiatiefgroep

Een belangrijk aspect van de AILMFH-methode is dat NDC de voorstelling en de
ontmoeting altijd samen met een lokale initiatiefgroep organiseert. In deze initiatiefgroep
zitten naast de trekker, andere sleutelfiguren en enthousiaste vrijwilligers uit diverse
gemeenschappen die mede zorgen voor draagvlak voor de voorstelling, het initiatief en
het financieel mogelijk maken van de voorstelling.

contact te maken. Je hebt een reden om op de ander af te stappen en samen te werken.
Het dient een algemeen belang’.

Voorwaarden

Het gaat NDC bij de keuze van samenwerkingspartners om de maatschappelijke betrokkenheid van de groepering en hun bereidwilligheid om de vreemde ander uit te nodigen en echt te
ontmoeten. Om de doelstellingen van het project te bereiken zijn daarom de volgende voorwaarden noodzakelijk:
• Per happening zijn mensen met verschillende achtergronden aanwezig.
• Het publiek voelt zich vrij te reageren.
• De achterliggende (religieuze) organisaties willen een impuls geven aan de dialoog die
zij voeren met andere partijen of willen een dialoog met anderen opstarten
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3. Contact opbouwen religieuze leiders en doelstelling formuleren

Samen met de initiatiefgroep neemt NDC bijvoorbeeld contact op met religieuze leiders 		
in een wijk. Stap voor stap wordt dat contact en vertrouwen opgebouwd en wordt er
gezamenlijk vormgegeven aan de doelstelling die het project op de locatie heeft. Vervolgens
kan de imam van de lokale moskee worden uitgenodigd om te reciteren tijdens de
voorstelling en de cantorij kan worden gevraagd om de liederen vanuit de voorstelling te
komen zingen of iets passendst te kiezen vanuit hun eigen repertoire. Ook wordt besproken
welke onderwerpen ter sprake gebracht zullen worden, in welke vorm en door wie tijdens de
georganiseerde ontmoeting achteraf.

4. Fondsenwerving en taakverdeling

Eén van de eerste dingen die geregeld moet worden met de initiatiefgroep is de fondsenwerving om de voorstelling ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Dit is een gezamenlijke
taak. Zowel de initiatiefgroep als NDC gaat hiermee aan de slag. NDC doet dit vooral
ondersteunend. Door het aanleveren bijvoorbeeld van een voorbeeld projectplan, een
voorbeeldbegroting en voorbeeld sponsorbrieven en door mee te denken over mogelijke
financieringspartners. Hierbij is het belangrijk om precies helder te krijgen waarom
(motivatie, aanleiding en drijfveer) de initiatiefgroep As I Left My Father’s House wil
organiseren, want dat bepaalt ook de richting van de fondsenwerving. En versterkt
natuurlijk de verduurzaming van de impuls.
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Binnen eigen netwerk

Binnen het eigen netwerk van de leden van de initiatiefgroep zijn vaak al partijen te vinden
die een rol zouden willen en kunnen spelen in het regelen van financiering. In dat geval is
het een kwestie van een afspraak maken en de plannen presenteren. Door met veel partijen
gezamenlijk AILMFH te organiseren kan op relatief gemakkelijke wijze al een groot deel van
het geld bij elkaar worden gebracht als al deze partijen (naar draagkracht) bijvoorbeeld een
paar honderd euro voor hun rekening nemen.
Het kan ook zijn dat het gezien de doelstelling interessant is om bepaalde partijen te benaderen, bijvoorbeeld voor het ter beschikking stellen van een locatie. Soms moet dit zonder
warme contacten. Bedrijven en organisaties die een bijdrage doen, kunnen met hun logo op
de flyer en website worden vermeld. Een voorbeeld sponsorbrief vind je in de bijlage.

Kosten dragen met meerdere partners

Naast een team van organisatoren, is het belangrijk om meerdere partners te zoeken: bedrijven, gemeentes (ter bevordering sociale cohesie) en (maatschappelijke) organisaties die hun
netwerk, tijd of expertise ter beschikking willen stellen of willen bijdragen in de kosten.

Fondsen, inzamelacties en crowdfunding

Daarnaast bestaan er ook lokale fondsen en/of landelijke fondsen die benaderd kunnen
worden voor een bijdrage. Crowdfunding is ook een vorm van financiering voor projecten.
Bij crowdfunding legt een grote groep mensen ieder een klein bedrag in om een project te
financieren. Crowdfunding gaat echter over meer dan financiering alleen. Het kan ook
mensen aan je binden. Maar het is geen easy money: het vereist een slimme campagne. Er
zijn verschillende platforms waar een crowdfunding project geplaatst kan worden, bijvoorbeeld bij www.voordekunst.nl of www.geloofinjeproject.nl.
Lokale partners (met name kerken) organiseren een klein deel van de financiering van de
voorstelling door middel van een vrijwillige collecte op de dag van de voorstelling. Het is dan
natuurlijk onzeker hoeveel daarmee wordt opgehaald, terwijl de kosten al zijn gemaakt. In
bepaalde gevallen kan er door middel van collectes vooraf (bijvoorbeeld: na de kerkdienst
wordt er in maand X de hele maand gecollecteerd voor de voorstelling) of door middel van
het organiseren van kleine inzamelingsacties vooraf geld worden ingezameld. Daarmee loopt
de initiatiefgroep minder risico en als men dit op tijd doet, kan het uiteindelijke bedrag ook
worden opgevoerd op de begroting die wordt meegestuurd met lokale fondsaanvragen.
Hiermee kunnen de fondsen zien, dat er veel draagvlak is voor het initiatief.
Bij het bepalen van geschikte fondsen adviseert NDC graag.

Allah! Er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfbestaande. Sluimer, noch slaap overmant Hem.
Al wat in de hemelen en wat op aarde is, behoort Hem. Wie kan bij Hem bemiddelen zonder Zijn verlof? 		
Hij kent hetgeen voor hen is en wat achter hen is en zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, dan wat Hij wil.
Zijn troon strekt zich uit over hemelen en aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet;
Hij is de Verhevene, de Grote.
Soera 2 vers 255

5. Praktische afspraken over locatie en marketing

Het produceren van een theatervoorstelling vergt veel inspanning. Gezorgd moet worden
voor geld, accommodatie, eten en drinken, de juiste marketing om een breed publiek te
bereiken en een gezamenlijke doelstelling.
Met de initiatiefgroep worden de praktische afspraken rondom de bijeenkomst gemaakt:
waar en wanneer de voorstelling plaatsvindt, de aankleding van de happening met eventueel
gezamenlijk eten en drinken.
De leiders van de verschillende religieuze gemeenschappen, de mensen van de initiatiefgroep of andere partners nodigen hun achterban uit en fungeren daarmee als essentiële
‘marketeers’ van de bijeenkomst.
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Afstemming locatie en context

De context van de voorstelling werkt als krachtig instrument om het juiste effect te bereiken.
Waar het wordt opgevoerd en op welke manier het deel uit maakt van een avondvullendprogramma bepaalt het effect van de voorstelling.

Jaap Kapteyn:
‘We verzorgen zoveel mogelijk voorstellingen op plekken waar het eigenlijk niet kan,
zoals in de moskee. Het stuk bevat muziek, dat kan niet daar. Toch is het gelukt. Ook
heeft in de DOM-kerk in Utrecht Arabisch geklonken; alsof de DOM-toren een
minaret was. De context voegt veel toe aan het effect. Ook de context van samen
eten werkt goed. We hebben na de voorstelling ook een keer gezamenlijk een maaltijd
voorbereid en gegeten. Het publiek ziet dan twee kanten van gewone mensen waar een
heel verhaal achter schuil gaat’.

Mehmet Yamali over de voorstelling in de Fatih moskee in Amsterdam: ‘ Muziek of kunst in
de moskee hoeft niet een groot probleem te zijn. In de tijd van de profeet werd er veel meer
gedaan in de moskee dan nu. Het was veel meer een plek waar mensen gewoon samenkwamen.
Zo ging de profeet met zijn vrouw wel eens joggen in de moskee. In de loop van de tijd is het
heiliger geworden, zijn er meer regels gekomen en nu is er alleen gebed hier. Dat wordt
gehandhaafd. Bij de ene moskee is meer speling dan bij de ander.’

Publiek en PR & Communicatie

Zonder goede PR en communicatie zullen er geen bezoekers komen en zullen de gewenste resultaten dus niet worden gehaald. Het belangrijkste startpunt voor een duidelijke communicatie
is het vaststellen van de doelgroep. Wie moeten er straks op de bezoekersstoelen zitten? Pas als
de doelgroep duidelijk is gedefinieerd, kunnen er flyers en posters worden gemaakt en de juiste
social media kanalen worden ingezet.
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Flyers en posters
NDC biedt per voorstelling standaard 1000 gedrukte flyers, 40 posters en tevens een
digitale flyers. Op de flyer staat basisinformatie over de voorstelling, datum en tijdstip en
logo’s van partners. De tekst voor de flyers wordt samen met NDC samengesteld.
Pers
Een artikel in de regionale media bereikt andere potentiële bezoekers dan via flyeren.
Hiervoor is een onder andere een helder persbericht nodig en contacten bij lokale media.
NDC kan hierbij ondersteunen.
Social Media
Uit ervaring blijkt het bereik en de kracht van social media bij maatschappelijke projecten groot. Vind uit waar je doelgroep zich online bevindt en laat berichten achter op fora,
facebookgroepen en zoek de juiste twitterstreams. Dat kan via accounts van de betrokken
organisaties of start een eigen facebookpagina of twitteraccount voor het project.

Hij is Allah, de Schepper, de Maker, de Vormer. Hij heeft de schoonste namen.
Alles wat in de hemelen en op aarde is verheerlijkt Hem en Hij is de Almachtige, de Alwijze
Soera 59 vers 24

6. Delen van ervaring na de voorstelling

Na de heftige voorstelling is het publiek onder de indruk en wil napraten en haar eigen
ervaringen delen. De toeschouwer wil vaak zijn of haar eigen verhaal delen of zit met
vragen als: wat nu? wat kan ik doen?

Adonaj, Adonaj
Heer, Heer, God van liefde en genade, geduldig,
groot in trouw, groot in waarheid.
Ge bewaart de trouw aan duizenden geslachten.
Ge verdraagt wandaad en afval
en het tekort schieten.
- Vertaling van ‘Adonaj, Adonaj’ uit het Hebreeuws

Met een gespreksleider, meestal in samenwerking met de oprichter van NDC Bright
Richards zelf, wordt er ongeveer een half uur nagepraat met het publiek.
Jaap Kapteyn: ‘Bright kan dat goed. Het is zijn eigen verhaal. Hij maakt het menselijk.
Het nagesprek met Bright is eigenlijk een aanleiding voor de toeschouwers om te praten
en te delen’.
Mehmet Yamali: ‘ Het is belangrijk om tijd te nemen voor napraten. Wij organiseerden na de
voorstelling een gemeenschappelijk maal. Tijdens het eten kwamen de gesprekken los. Eten
is een middel om elkaar als normale mensen te zien’. Het diner na het eindgesprek werkte
heel goed’.
Jaap Kapteyn: ‘De voorstelling haalt mensen op een interessante manier uit hun sociale
comfort zone. Bezoekers vertellen achteraf dat ze onder de indruk zijn. We merken dat
mensen hun ogen openen voor oorlogsituaties. Dat ze begrijpen hoe vluchtelingen constant
proberen om niet gek te worden’.
Na de voorstelling wordt ook geëvalueerd intern met het organiserende team en samen
met NDC.
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Taakverdeling
De initiatiefgroep houdt zich bezig met:
1. Definiëren gemeenschappelijk doel van de de voorstelling:

Waarom willen we de voorstelling in onze gemeenschap? Wat willen we in onze buurt 		
ermee bereiken?
Cees Akerboom (1952) coördinator Internationale Leerroute en coördinator Identiteit op
het Maurick College in Vught: ‘omdat wij de voorstelling op school wilden en de doelgroep
middelbare scholieren en leraren waren, kon de voorstelling worden aangepast in een korte
middag opvoering voor de leerlingen en een lange versie ’s avonds voor de leraren’.

2. Zorg dragen voor de benodigde financiële middelen om de voorstelling plaats 		
te laten vinden.
Mehmet Yamali: ‘we kregen meteen al vanaf het begin veel positieve reacties op het idee
om de voorstelling in de moskee op te voeren. Maar geld was een probleem. We hebben het
samen toch bij elkaar gekregen, niet altijd in de vorm van geld maar ook in goederen, zoals
eten en drinken’.

3. Regelen van een geschikte speellocatie voor de voorstelling.

De locatie is mede afhankelijk van de doelstelling. Is er juist behoefte om veel jonge mensen
te bereiken dan is het aan te raden om de voorstelling op een plek te organiseren waar 		
jongeren komen. Een speellocatie moet aan de volgende eisen voldoen:
• de speelruimte van de spelers is 5 bij 5 meter.
• rondom de speelruimte is plaats voor een groot aantal stoelen.
• goede akoestiek

Het maximum aantal bezoekers is afhankelijk van de doelstellingen en de beschikbaarheid van
een speellocatie.
NDC ondersteunt de lokale vrijwilligers bij het vinden en inrichten van een geschikte locatie.
Een productiemedewerker van NDC komt vooraf kijken of de ruimte geschikt is. Soms komt er
ook een geluidstechnicus mee.

4. Het kiezen van een geschikte speeldatum.

Zijn er bijzondere en relevante dagen waarbij aangesloten kan worden? Denk aan de 		
Vredesweek, Internationale Vluchtelingen Dag, of rondom religieuze (licht)feesten 		
of vastenperioden.

5. Beschikbaar stellen van minimaal twee vrijwilligers

Voor de op- en afbouw en het geschikt maken van de speelruimte.

6. Verzorgen van de catering:

Thee en koffie voor het publiek voor en na de voorstelling, eventueel aangevuld met 		
frisdranken en hapjes. Eventueel eten voor de cast van As I Left My Father’s House.

7. Zorg dragen voor de publiekswerving en lokale media-aandacht.
8. Bedenken en verzorgen van de opening en de afsluiting.

Bijvoorbeeld door een speciale gast. Dat kan de burgemeester zijn, een imam of pastoor of
een ander bekend lokaal persoon.

9. Ontvangst van bezoekers

De eerste indruk is het belangrijkste. Bezoekers moeten op een goede en rustige manier 		
worden ontvangen door meerdere mensen. Wachtrijen zijn vervelend, evenals een 		
gestrest ontvangstcomité.

Het is vooral belangrijk om speciale gasten niet in de rij te laten wachten. Samenwerkende
partners en vooraanstaande gasten moeten een goede plek in de zaal krijgen. Op deze stoelen
staat ‘gereserveerd’ eventueel met een naam.
Bij het ontvangst is ook een medewerker van NDC aanwezig. Voor NDC is het belangrijk om
bezoekers op de hoogte te stellen en te houden van het werk dat ze doet. Om deze reden deelt
NDC folders uit aan bezoekers en vraagt of ze de nieuwsbrief willen ontvangen en donateur
willen worden.

Zowel de initiatiefgroep als NDC gaat met de productie aan de slag. NDC doet dit
vooral ondersteunend. Door het aanleveren van bijvoorbeeld een lokaal projectplan,
een voorbeeldbegroting, drukwerk zoals flyers en posters, het aanleveren van een persbericht, en aandacht voor het stuk op de website asileftmyfathershouse.nl en facebook.
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nooit vergeten
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De voorstelling haalt mensen op een interessante manier uit hun sociale comfort zone. Bezoekers vertellen
achteraf dat ze onder de indruk zijn. We merken dat mensen hun ogen openen voor oorlogsituaties. Dat ze begrijpen
hoe vluchtelingen constant proberen om niet gek te worden.
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EFFECTEN
AILMFH
In haar werk als predikant vertelt Corine Beewkes
dat ze in haar omgeving ziet dat er veel mensen
betrokken zijn, of zich betrokken voelen bij 		
vluchtelingen. Ook wordt er van alles georganiseerd
voor deze groep in haar omgeving, maar ‘iedereen
werkt op zijn eigen eiland’. Er is niet of nauwelijks
contact tussen verschillende projecten.
De AILMFH-Methodiek:

• Zorgt voor directe sociale cohesie tussen groepen die normaal ver uit elkaar staan
• Geeft antwoord op urgente vragen over de veranderende samenleving
• Opent deuren op een praktisch inhoudelijke manier.

Urgente vragen

‘De methode werkt extra goed als er urgentie is. AILMFH brengt mensen samen die juist nu
iets willen doen. Corine: ‘Er was in Helmond een grote antivluchtelingen-beweging. De tijd is
inmiddels voorbij dat ieder zich op zijn eigen eiland kan begeven. We hebben elkaar hard nodig
en moeten ‘anti-vreemd’ zijn.’

Opent deuren

‘Omdat er een duidelijk doel is: samen een voorstelling organiseren, opent de methode ook veel
deuren’, legt Corine uit. ‘Zonder een concreet idee is het niet makkelijk om een moskee of andere kerk te overtuigen om samen te werken. De ideeën blijven vaak concepten. AILMFH zorgt
ervoor dat er juist aandacht is voor samen het verhaal vertellen. Ik kom met AILMFH overal
binnen. Het is gewoon heel goed’.
Ahmed Saleh: ‘Tijdens een van de voorstellingen ontmoette ik een vriendelijke psychiater. Ik had
op dat moment geen verblijfplaats en ik kon bij haar gezin komen logeren. Ik ben een jaar gebleven en heb volledig meegedraaid met hun. Ik bracht bijvoorbeeld de kinderen naar school in de
bakfiets en kon vanuit daar een beetje mijn eigen leven beginnen. Wat heb ik daar veel aan gehad’.

Sociale cohesie

In haar werk als predikant vertelt Corine Beewkes dat ze in haar omgeving ziet dat er veel mensen betrokken zijn, of zich betrokken voelen bij vluchtelingen. Ook wordt er van alles georganiseerd voor deze groep in haar omgeving, maar ‘iedereen werkt op zijn eigen eiland’. Er is niet of
nauwelijks contact tussen verschillende projecten. Men weet niet waar de ander mee bezig is of
wat hun eigen werk toevoegt aan wat er al bestaat.
Corine waardeert de AILMFH-methode daarom des te meer. ‘AILMFH heeft er voor gezorgd
dat we juist mensen met dezelfde intentie maar uit hele andere hoeken van de gemeenschap
hebben kunnen samenbrengen’.
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Na de heftige voorstelling is het publiek onder de indruk en wil napraten en haar eigen ervaringen delen. De
toeschouwer wil vaak zijn of haar eigen verhaal delen of zit met vragen als: wat nu? wat kan ik doen?
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AILMFH-methodiek
en de Toekomstacademie
As I Left My Father’s House kan op aanvraag overal
in Nederland worden ingezet om het contact tussen
verschillende religieuze en culturele gemeenschappen
te bevorderen. Daarnaast brengt de methode		
‘traumatische ervaringen naar de publieke sfeer’. 		
De methode nodigt uit om te praten over extreme 		
gebeurtenis in het leven.
Dit zijn niet de enige redenen waarom As I Left My Father’s House kan worden georganiseerd.
Zo wordt de voorstelling ook ingezet ter ondersteuning van de andere programma’s van NDC.

De Toekomstacademie (TA)

NDC heeft bijvoorbeeld haar empowermenttraject ‘Ondernemen in je Eigen Toekomst’ (OIET)
verder ontwikkeld tot de Toekomstacademie (TA). Binnen de Toekomstacademie werken jonge
(ex)asielzoekers aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en ontmoeten ze regelmatig
de buitenwereld. De Toekomstacademie is een uniek concept dat ervoor zorgt dat deze jongeren werken aan hun dromen en ambitie.
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Doelgroep

NDC richt zich in eerste instantie op jonge vluchtelingen en (ex)asielzoekers tussen de 15 en de 30 jaar die
woonachtig zijn in de AZC’s, andere AMV opvanglocaties in het land of binnen een gemeentelijke ‘Bed Bad
Brood’ voorziening. Deze jongeren zitten in een asielprocedure of hebben wel of geen status. Daarnaast worden
ook oud-deelnemers tot 30 jaar op verschillende manieren betrokken bij NDC.

Doelstellingen

NDC focust met de Toekomstacademie op de economische zelfredzaamheid en participatie van jongeren die
dreigen de aansluiting met ontwikkelingen in de samenleving te verliezen door empowering communities te ontwikkelen die in het lokale veld zijn verankerd.
NDC bouwt met de TA een regionale voorziening die zorg draagt voor een trainingsprogramma voor (ex)asielzoekersjongeren en vrijwilligers (coaches en maatjes) om de isolatie en lethargie van de vluchteling jongeren te
doorbreken en de jongeren weer de regie in eigen hand te laten nemen.
Tevens wordt er gefocust op een vervolgaanbod zoals vrijwilligerswerk, werkervaringsplekken en non-conformistisch
onderwijs waarbij het uitgangspunt de talenten en passies van de jongeren zijn.

De Toekomstacademie verzorgt:

OIET-training
Begeleiding en training vrijwillige coaches en maatjes
Gastlessen van rolmodellen
Gastlessen van leermeesters
Excursies
(Snuffel)stages
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Hajkiwenoe
Sterk en duurzaam netwerk

Laat ons slapen in vrede, Eeuwige onze god en laat

Het succes van NDC’s empowermenttrajecten en de TA valt of staat bij de sociale steun die
de jongeren krijgen uit de lokale samenleving. Een sterk netwerk van betrokken mensen die
begrijpen waar de jongeren voor staan, zorgt ervoor dat de jongere zijn of haar weg vindt in de
mogelijkheden die Nederland biedt. Dat kan zijn in allerlei vormen: van directe financiering
voor een opleiding tot werkervaringsplekken en gastcolleges op hun gebied van interesse en
toekomstpad. De gemeenschap moet duurzaam zijn zodat de jongere kan vertrouwen op steun
vanuit deze gemeenschap, zolang dat nodig is.

Spreid onze beschutting van uw vrede over ons uit

Een duurzaam netwerk kan alleen ontstaan als ieder lid van het netwerk zich goed bewust is
van de problemen van de jongeren en van mening is dat iedereen recht heeft op ontwikkeling.
Onder deze voorwaarden kan het netwerk actief blijven voorzien in de behoeften.

Red ons omwille van Uw Naam. Bescherm ons,

Door het zelf initiëren van As I Left My Father’s House op de plekken daar waar NDC een TA
wil starten of een empowermenttraject organiseert, worden lokale burgers, bedrijven en organisatie doordrongen van de situatie van de (ex-)asielzoeker jongeren in hun directe omgeving.
De dilemma’s, de pijn, de wanhoop maar ook de vragen en dromen van de jongeren worden
door de voorstelling en de ontmoeting met de jongeren voor en na de voorstelling zichtbaar en
herkenbaar. Doordat het publiek door middel van de voorstelling en het nagesprek een inkijkje
krijgt in de verhalen achter de gezichten van de jongeren, gaan zij hen ook beter begrijpen en
aanvoelen. Hierdoor ontstaat er een wens om zich te verbinden met de jongeren en in actie te
komen. De jongere voelt zich gezien en ervaart dat er ‘gewone’ mensen zijn, die in hem of haar
is geïnteresseerd.

ons gezond op staan als wij weer wakker worden.
en help ons betere mensen te worden door Uw
goede raadgevingen.
houd vijanden, epidemieën, oorlog, honger en
verdriet van ons weg; laat arrogantie en slechtheid
ons niet in hun greep krijgen. Berg en koester ons
in de schaduw van Uw vleugels. Want U bent God
die beschermt en redt, U bent God, die een milde
en barmhartige koning is.
Waak over ons als wij wij weggaan en als wij 		
thuiskomen, opdat wij in vrede zullen leven voor
altijd. Naar Tehilim 121:8 En spreid de beschutting

Bright Richards:

van Uw vrede over ons uit.

‘Tijdens het nagesprek met het publiek vraag ik altijd wat de mensen nou juist zo raakte
in het stuk. Een man vertelde laatst opeens dat hij de pijn herkende, in het verlies van
zijn kind toen het nog heel jong was. Zijn vrouw werd daardoor emotioneel want de man
had zich nooit uitgelaten over zijn pijn. Dit soort verhalen, deze reacties hoor je nooit
zomaar, het is heel heftig om erover te praten, maar omdat de karakters in het stuk zich
openstellen, durft het publiek dat ook’.
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- Vertaling van ‘Hajkiwenoe’ uit het Hebreeuws
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AILMFH als start van de Toekomstacademie

Theatermetafoor

Het doel van het organiseren van As I Left My Father’s House in de buurt van
de locaties waar de jongeren zijn, is om:

NDC gebruikt tijdens haar andere trajecten vaker niet-westerse trainingsmethodieken zoals
storytelling en theater. De verhalen die de jongeren bij zich dragen, vormen de basis. Via verhalen verzamelt NDC informatie over de deelnemers, hun dromen hun ambitie, hun kundigheid
en aspiraties. Hun verhalen worden tijdens het OIET-traject omgezet in mini-theater. Wie wil
dit verhaal vertellen en waarom? Wat doet het verhaal met jou?

• Locale trekkers te vinden die met elkaar een initiatiefgroep willen vormen die samen met
NDC op de betreffende locatie de TA mogelijk wil maken;
• Stakeholders te enthousiasmeren partner te worden in de TA door hen te overtuigen van
de urgentie van de komst van een locale TA ter ondersteuning van de persoonlijke en 		
professionele ontwikkeling van deze jongeren;
• Al zoveel mogelijk vrijwillige coaches, maatjes, leermeesters te werven voor de locale TA.
Op deze manier is de AILMFH-methodiek ook de start van een lokale TA.

Succes AILMFH-methodiek

NDC begint met de verhalen waar de jongeren trots en goed in zijn en laten hen dat demonstreren. Zo ontstaat er een positieve herbeleving van verborgen dromen en talenten. Daarna
moeten de jongeren hun talenten visualiseren en uitbeelden.
De jongeren gaan de wereld zien als een markt waar er wordt verkocht en gekocht. Ze gaan
zichzelf afvragen hoe zij zichzelf op de markt kunnen zetten. Ze realiseren zich dat ze zichzelf
anders moeten presenteren dan de asielzoeker.

Het succes van de AILMFH-methodiek wordt afgemeten aan het aantal mensen dat na het
ervaren van de voorstelling aangeeft betrokken te willen zijn bij het opzetten en onderhouden
van een lokale TA.

Het podium is de metafoor van de markt, waarbinnen je wordt beoordeeld op je talent of werk
(performance of product), voor een klant (publiek) en waar je, als je heel goed bent, geld kan
verdienen (prijs).

Het blijkt uit ervaring dat het voor het merendeel van de vrijwilligers die inmiddels al maanden
betrokken zijn bij het voorbereiden van de voorstelling As I Left My Father’s House, tijd is
voor concrete actie en contact met de jongeren. Ook zorgt de voorstelling zelf voor aandacht
voor het vluchtelingenonderwerp. De voorstelling brengt (nog meer) potentiële vrijwilligers
(gelovigen, buurtbewoners, medewerkers van instellingen, scholen en overheden) bij elkaar
rondom dit onderwerp.

Aan het eind van het OIET-traject wordt bijvoorbeeld een Talentenmarkt georganiseerd. De
jongeren presenteren hun talenten of producten aan het publiek als op een markt. Hierin laten
ze hun werkende zelf zien. Ze maken zichzelf tot een product of dienst.
Als voorbereiding op de markt, maken de jongeren een korte film of (theater-)voorstelling
waarin hun toekomst en de rol die anderen daarin spelen, uitgebeeld wordt. De jongeren leren
om op deze manier hun toekomstdroom te visualiseren en daarin samen te werken met anderen. Ze zoeken een geschikte locatie en kijken of hun dromen en ambitie aansluiten bij wie ze
zijn, wat ze kunnen en hun huidige omstandigheid.
De film is ook een instrument om reclame te maken (‘personal marketing’). Zie voor het stappenplan de bijlage: Draaiboek OIET.

Hij is Allah, naast Wie er geen God is, de Kenner van het onzienlijke en het zienlijke, Hij is de Barmhartige, de Genadevolle.
Soera 59 vers 22
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Het succes van de AILMFH-methodiek wordt afgemeten aan het aantal mensen dat na het ervaren van de voorstelling
aangeeft betrokken te willen zijn bij het opzetten en onderhouden van een lokale TA.
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Lies Müller zang
Laura de Jong vormgeving
Jannemieke Caspers
script, dramaturgie
Pukki Marshall Peak Audio
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Jaap Kapteyn bruggenbouwer
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