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Nieuwsbrief november 2021  

Beste lezer, 
 

 
Sinterklaas is weer op komst, maar hoe hij 
ditmaal voet op de stormachtige Nederlandse 
bodem gaat zetten, is, vanwege corona, nog 
ongewis. 
Ook de containerboot uit China met cadeaus is 
vertraagd, menig schoen zal waarschijnlijk wat 
minder gevuld worden de komende tijd. 

In dit nummer vragen we speciaal uw 
aandacht voor de geplande Groeps 
Taalwandeling op donderdagmiddag 18 
november. Deze activiteit is gebonden aan  
een maximum aantal deelnemers! 

Ook in dit nummer weer aandacht voor enkele 
vluchtelingen die op een voorbeeldige wijze hun 
draai in Nederland hebben gevonden. Het blijft 
verbazingwekkend waar mensen toe in staat zijn 
om weer een nieuw leven op te bouwen in een 
volstrekt andere wereld. 

 
We wensen je wederom veel leesplezier! 
 
Suggesties/ reacties zijn altijd welkom! 

 
Het team van Gilde  
een SamenSpraak.  
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Beste allemaal, 
 
Een omgekeerde wereld…   

 
Precies in de tijd dat alle ogen van de wereld gericht zijn op de 
klimaattop in Glasgow kreeg ik onderstaand bericht … 
Door een hevige storm van ruim een week was bij mijn vriendin, 
wonend op een uur rijden van Melbourne, de stroom uitgevallen. 
Ook voor ruim een week! 
Haar mobiele telefoon ging ze rijdend in de auto opladen. 
Gelukkig hadden ze een gastankje  om provisorisch te koken en een 
allesbrander om het huis een beetje warm te houden. 
Na 8 dagen schreef ze, nadat ze weer aangesloten waren, dat het 
toch wel een interessante ervaring was geweest! 
 
Zo kun je van en in  bijzondere omstandigheden toch ook creatief 
worden en  weer dingen leren. 
We wachten met spanning de resultaten van Glasgow af…. 
 
Op de volgende pagina vragen wij dringend uw aandacht voor onze 
vacatures. 
 
 
 

Hennie van de Graaf  
  coördinator Gilde SamenSpraak  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
              

           
 
 
                        
 
 
 

 

 

 
 

  



 

Vacatures 
WORD JIJ ONZE NIEUWE VRIJWILLIGER?

 
 
De kerntaak van Gilde SamenSpraak in Zoetermeer is 'Anderstaligen’, van waar dan ook, wegwijs te maken in 
de Nederlandse taal en gewoonten, opdat ze beter hun weg kunnen vinden in de Zoetermeerse samenleving. 
Om aan deze taak invulling te geven heeft Gilde SamenSpraak ca. 150 vrijwilligers (taalbegeleiders), die met 
een anderstalige een taalmaatjeskoppel vormen. Daarnaast wordt er twee keer per maand een PraatHuis 
georganiseerd. 
Tevens organiseren wij zo nu en dan extra activiteiten die een link hebben naar de Nederlandse taal en 
gewoontes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tweede Adjunct coördinator (M/V) 
De Adjunct Coördinator assisteert de coördinator in 
alle zijn werkzaamheden. Hij/zij organiseert, 
coördineert, heeft affiniteit met ICT en heeft 
inlevingsvermogen oog en oor voor wat in de 
organisatie leeft. In voorkomende gevallen is hij/zij 
ook genegen om de coördinator te vervangen. 
 

PraatHuis medewerkers (M/V) 
Ze werken in teamverband, (op dit moment 
vanwege corona even niet) tweemaal per maand, 
gedurende twee uur op de donderdagmiddag.  
Ze ontvangen de bezoekers, verzorgen de 
aankleding, de catering en het programma. 

Taalmaatjes (Begeleiders Anderstaligen) (M/V) 
Zij begeleiden één-op-één anderstaligen om ze op 
een hoger niveau Nederlandse taal te brengen en 
wegwijs te maken in de Nederlandse cultuur. 
Dit kan op vele manieren. 
Tijden en locatie regelt u zelf in overleg. 
Het geeft veel voldoening en waardering! 
 

Reageren? 
Gilde SamenSpraak,  
Hennie van de Graaf (Coördinator Gilde 
SamenSpraak)  
E-mail: co_gss@gildezoetermeer 
tel: 0645746611 
 
website: www.gildezoetermeer.nl   

Begeleider van de taalbegeleiders  
Hij/ zij voert op afspraak een intakegesprek met 
een nieuwe taalbegeleider aan de hand van een 
vastgesteld vragenformulier, met behulp van een 
informatie map. 
Gebruikmakend van ons administratiesysteem 
zoekt hij/zij een geschikte anderstalige om een zo 
goed mogelijke “koppeling” te maken. 
Hij/ zij houdt daar waar wenselijk contact met de 
vrijwilliger. 
Vanzelfsprekend wordt je goed ingewerkt voor 
deze mooie taak! 
 

Zoals u ziet er zijn vele vacatures. Laat u niet weerhouden om hierop te reageren. 
De werkzaamheden geven veel voldoening en het wordt zeer gewaardeerd! Op onze website  

www.gildezoetermeer.nl  kun je meer lezen over Gilde SamenSpraak en onze activiteiten. 
Graag willen we kennis met je maken en in een nader gesprek verder informeren over onze 

nuttige en voldoening gevende werkzaamheden! 
 



 

  PraatHuis  

   Gilde Zoetermeer organiseert een   
    Groeps Taalwandeling. 
       
     Naast de in de nazomer gestarte   
     Taalwandelingen organiseert  
     Gilde Zoetermeer op 18 november a.s. een Groeps Taalwandeling.  

Het is een initiatief van het PraatHuis van Gilde SamenSpraak en wordt georganiseerd door 
Gilde Stadswandelingen.    
       
Een ervaren gids van Stadswandelingen zal de groep begeleiden langs vele interessante plaatsen in 
het centrum van Zoetermeer.  

Onderweg krijgen de wandelaars een kopje koffie of thee aangeboden door Gilde Zoetermeer en het 
Forum stelt voor iedere deelnemer een toepasselijke attentie na afloop beschikbaar. 
 
Alle coronaveiligheidsmaatregelen worden in acht genomen.  
De gids zal de wandelaars derhalve toespreken middels een geavanceerd 
geluidssysteem, zodat de anderhalve meter ruimschoots gerespecteerd kan worden 
en iedere wandelaar de interessante informatie tot zich kan nemen.  
Gezien de huidige corona maatregelen, moeten we je ook vragen dat je een QR 
code, of negatieve PCR test kunt overleggen.  
We vereren namelijk onderweg de horeca met een bezoek. 
 
Iedereen is welkom; taalbegeleiders, anderstaligen en geïnteresseerden. 
De groepsgrootte heeft wel een maximum aantal deelnemers!  
Daarom is vooraf opgeven van belang!  
 
Wilt u deelnemen en bent u geïnteresseerd? Meld u aan middels email: 
praathuis@gildezoetermeer.nl  of telefoon: 079-3619530. 
 
Er is bij Gilde Zoetermeer altijd plaats voor enthousiaste nieuwe vrijwilligers! 
Heeft u zich altijd al in willen zetten voor de Zoetermeerse gemeenschap? 
Vrijwilliger bij Gilde Zoetermeer is een zeer dankbare en voldoening gevende optie. 
Er zijn volop mogelijkheden als begeleider, intaker, medewerker. 
Mail naar: co_gss@gildezoetermeer.nl 
 
Hartelijke groeten van het Team PraatHuis:  
Rosane, Evi, Jeroen, Georgette en Cees praathuis@gildezoetermeer.nl    
  Telefoon: 079-3619530 



 

BRIGHT O. RICHARDS   
Bright O. Richards was een beroemd acteur in 
Liberia.  
Hij vluchtte in 1993 uit de burgeroorlog in Liberia 
naar Nederland.  
Theater hielp hem een nieuw bestaan op te 
bouwen in Nederland.  
Richards ging naar de toneelschool in Arnhem en 
speelde daarna in diverse producties en 
gezelschappen.  
 
In 2017 ontving Bright met New Dutch 
Connections de prestigieuze Gieskes-Strijbis 
Podiumprijs, omdat hij "als eigenzinnig 
theatermaker bruggen bouwt tussen mensen die 
elkaar nog niet kennen".  
 
In zijn theaterstuk As I Left My Father's 

House (2009) vertelt Richards zijn vluchtverhaal afgewisseld met het relaas van een 
joodse onderduiker en dat van een islamitische vluchteling. Het stuk is een komische 
en aangrijpende muzikale voorstelling met live muziek over een acteur die zijn 
thuisland, waar hij beroemd en geliefd was, moet ontvluchten. Eenmaal in Nederland 
gaat hij inburgeren en op zoek naar nieuw publiek. 
Het toont hoe je als persoon omgaat met het achterlaten van je oude wereld en het 
integreren in een nieuwe.  
Uiteindelijk blijkt dat niet daar waar je vandaan komt, maar daar waar het goed met je 
gaat, je thuis is. 
 
Met zijn New Dutch Connections wil Richards 
oude en nieuwe Nederlanders met elkaar 
verbinden.  
In 2018 maakte Bright bij Theater Utrecht The 
Bright Side of Life. De komst van meer dan 
zestigduizend vluchtelingen naar Nederland en 
de bijkomende uitdaging voor zowel deze 
mensen als de Nederlandse samenleving, 
inspireerde hem tot het maken van deze 
voorstelling. 

  



 

Nieuwe Meesters 
  
Nieuwe Meesters is een programma op de Nederlandse TV van NPO 2.  
Afgelopen zomer is er aan verschillende artiesten met een Islamitische achtergrond aandacht 
geschonken. 
Hieronder twee portretten van zangeres Hind Hakki en woordkunstenaar Atta de Tolk (Fouad 
Bechara). 

FOUAD BECHARA  
(Atta de Tolk) 
Een kort kennismakings-interview 
Wie ben je? 
Ik ben Fouad, mijn artiestennaam is ‘Atta de Tolk’.  
Ik ben geboren in Syrië in 1984.  
Eind 1987 vluchtte hij met zijn ouders naar 
Nederland. 
 

Wat doe je? 
Vanuit mijn stichting heb ik diverse projecten opgezet, waaronder: theaterprojecten, muziekprojecten 
en dansprojecten, o.a. in opdracht van de gemeente Dordrecht en Stichting Doen. 
Mijn specialiteit: goochelen met woorden! Ik zie mezelf als een van specialisten in Nederland op het 
gebied van jongerenbeleid, ik ben ervaringsdeskundige. Ik ken het leven van de straat en daardoor 
weet ik jongeren te bereiken. 
 
‘Mijn doel op maatschappelijk gebied is het bouwen van bruggen tussen de straat en instanties die 
daarmee te maken hebben’. 
Ik maak rapsamenvattingen op feesten, dat heb ik gedaan op conferenties, symposia, evenementen 
van bedrijven als Mac Donalds, ING, Nationale Nederlanden, Forum, Ministerie van buitenlandse 
zaken, Diversiteit top 100 en in opdracht van de Gemeente Amsterdam . 
 
Wat maakt jouw aanpak uniek? 
Is dat ik alleen werk vanuit het talent dat jongeren al hebben. Die talenten kunnen ze meestal niet 
gebruiken op scholen, bij bijbaan of thuis. Mijn doel is dat talent zodanig te ontwikkelen dat jongeren 
zien dat er andere mogelijkheden zijn dan criminaliteit. Ik werk met jongens en meisjes in de leeftijd 
van 14 t/m 28 jaar. 
‘Het aanwakkeren en versterken van talenten die jongeren bezitten zorgt ervoor dat ik een alternatief 
biedt voor de verleidingen van criminaliteit’. 
Overal in Nederland heb ik gewerkt: Dordrecht, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en omstreken, 
Amsterdam, etc. Overal in de Randstad heb ik iets gedaan. 
 
Waar wil je naartoe in de toekomst? 
Ik leg de drempel voor mezelf hoog, dat heb ik altijd gedaan en dat zal ik altijd doen.  
De projecten waaraan ik bouw bezitten de eigenschap dat ze voor veel mensen groots zijn.  
Nu werk o.a. toe naar een nationaal/internationaal gezondheidsproject voor kinderen. 
Contact: attadetolk@live.nl     http://www.youtube.com/watch?v=ohMwj2ezPVg 
 
Speciaal voor de allereerste online editie van The Refugee Millennial schreef hij  
‘Mijn vrijheid is bitterzoet’. Een video registratie hiervan op YouTube: The Refugee Millennial: 
Atta de Tolk - Mijn vrijheid is bitterzoet - YouTube 



 
Wat betekent vrijheid voor mij? 
Onze vrijheid is bitterzoet. Vrijheid is een ongelooflijk bijzonder iets. 
Als concept is het een basisingrediënt dat je tenminste eens in je 
leven moet hebben ontdekt.  
Pas als je er bij stilstaat besef je waarom dit zo waardevol is, zo 
waardevol dat men al het andere op het spel heeft gezet.  
Alles losgelaten en verlaten heeft om dit in handen te krijgen. 
Het helpt om dingen een plek te geven en handelingen te begrijpen. 
Toen mijn vader de keuze kreeg om ja te knikken en te zwijgen,  
was het enige alternatief dat hij de doodstraf zou krijgen.  
Vanuit veiligheidsoverwegingen overwegen om conflict te vermijden.  
Is dat dapper of dom? Om tegen beter weten in alsnog te strijden.  
Is het laf, of verstandig om te vluchten en een onterechte straf te 

ontwijken?  
Zijn eigen wil dwong hem om mij vrijheid te laten proeven. Maar hij moest vooruit gaan om de route 
uit te zoeken. Mama en ik volgden hem tot in vreemde uithoeken. De zorgen maakten hun hoofd stuk 
zoals dat voorkomt in boeken. Verdwaald en de finish toch gehaald.  
Het voelde als een genoegen. 

En toch, is er ergens dat bittere bij dat zoete. Dat bittere wist zich 
verschrikkelijk te ontwikkelen in mijn jeugd.  
Hier ben ik dan; van mijn thuisplek ontvreemd in een door nood 
gemaakte keus. Dankbaar en ondankbaar tegelijk, dat is toch raar? 
Ik ben toch vrij nu? 

Hoezo voelt dat zo zwaar? Vrij? Dat is waar, dat ben ik.  
Maar waar de fuck ben ik? Het is veilig, dat erken ik, maar waar 
vind ik herkenning? Is dit zomaar een plaats?  
Of een eindbestemming? 

Mama, baba. Ik ben misschien te jong om me erin te mengen. Heb ik invloed op onze planning?  
Ik ben niet op m’n plek en ik heb geen trek in een ontdekking. Welke stappen moet ik zetten?  
Dit is niet de juiste setting. Ik zette me in om die gedachtes van me af te zetten.  
Ik stop niet. Het is geen optie om het af te leggen. Twijfel. Maar ik zal het uitcijferen, ik ben geen nul. 
Ik ben vrij, maar niet rentevrij. Naar mijn ouders voel ik een schuld. Alsof ik moet terugbetalen.  
Mijn leven lijkt een grote rekensom. Ik reken er op dat ik een machine ben tot ik mezelf keihard 
tegenkom. 
Soms zou ik het liefst een tijd verdwijnen als het even kon. Mijn wangen hebben meer druppels 
gevangen dan een regenton. Het innerlijke conflict werd een uitzonderlijke trip.  
Altijd op zoek naar woorden, alsof ik mijn tong had ingeslikt. Een onverantwoorde 
verantwoordelijkheid. Voor iemand die nog moet zoeken naar een eigen identiteit.  
Eigenlijk is het pijnlijkste dat ik me niet vrij genoeg voelde om vrijuit te twijfelen. Ik maakte het 
ogenschijnlijke zijn een rustgevend refrein om te verbergen dat het anders zijn me zo teisterde.  
Ik wilde, voor de verandering eens anders dan anders zijn. Op een bepaald punt weet je niet meer 
welke ogen jou aankijken in de spiegel. Je zoekt je eigen waarheid in een identiteit bedriegspel. 

Hebben mijn ouders hiervoor alles opgeofferd? Ben ik soms iets vergeten bij het uitpakken?  
Ligt m’n ziel nog in de koffer? Die onrust droeg ik mee, lange tijd onbewust. Mama zag dat ik mezelf 
zocht en ze werd ongerust. Ze kreeg rillingen van mijn bevindingen, maar beet zich vast in de 
binding. Ze leerde me dat je het zelf mag uitvinden, dat is een echte uitvinding.  
Het enige wat ik wil, is dat jij goed terechtkomt. Sinds die wens ben ik onbegrensd in hoe ik stap voor 
stap mijn weg volg. Vrijheid is het grootste cadeau dat ik ooit kreeg van mijn ouders.  
En het zoete, proeft veel te goed om die bittere nasmaak te blijven houden. 



 

 
D I T  I S  H I N D  H A K K I  
Hind Hakki, voorheen met de artiestennaam  
Double H, is een vrouw met een sterke 
zelfverzekerde persoonlijkheid en een warme 
uitstraling.  
Zij leeft met liefde, passie en een aanstekelijke drive 
voor de muziek.  
Soulvolle Hiphop, R&B, Reggae en Marokkaanse 
invloeden zijn de ingrediënten voor haar 
composities. 

Opgegroeid in Tilburg met roots in Marokko leveren 
deze twee werelden een uitstekende blend voor de sound van Hind Hakki. 

Afgestudeerd aan de Rock Academy in Tilburg heeft zij haar 
talent verder uitgebouwd.  
Met een behoorlijk arsenaal aan wapenfeiten: optredens op 
bekende podia, internationale optredens en een aantal 
videoclips; presenteert zij nu haar nieuwe repertoire. 

In haar nieuwe repertoire laat zij de ‘Raw Power’ van Hiphop, de 
‘Good Vibes’ van Reggae, de melancholie en passie van Soul 
en de dansbaarheid van R&B met elkaar samensmelten waarbij 
ook Marokkaanse invloeden herkenbaar zijn. Bijzonder is het 
samenspel tussen elektronica en door begaafde muzikanten 
bespeelde authentieke instrumenten.  
Diverse artiesten en muzikanten met verschillende 
achtergronden en culturen leveren hieraan hun bijdrage.  
Haar dubbele nationaliteit en haar meertaligheid, Nederlands, 
Arabisch, Engels en Frans komen tot uiting in haar nieuwe 
repertoire. Deze veelzijdige combinatie van invloeden maakt 
haar muziek mondiaal toegankelijk voor een breed internationaal 
publiek. 

De podiumperformance van Hind Hakki is mooi, intelligent, 
breekbaar en krachtig tegelijk. Haar sociale bewogenheid die tot uiting komt vormt een boeiend 
contrast met de straatwijsheid en de overtuiging die bij een’Master of Ceremonies’ horen.  
Haar liveshow ademt de sfeer van een relaxte flow waarbij met een hoog no-nonsens gehalte dingen 
treffende gezegd worden zonder te choqueren, gepresenteerd met een gepassioneerde overgave om 
mensen met elkaar te verbinden. 

Het podium is haar comfortzone, de zaal is haar thuis en het publiek haar familie. 

M U S I C  M E L T S  B O R D E R S   
 
 

 
 
 
 



 

Tot slot ‘een paar grapjes moeten kunnen         

 
 
 

       
 


