
Kitlyn Tjin A Djie [achtergrond] en Natasja 
Twellaar ívoorgrondl: 'De sessies met Kitlyn 
waren voor mij een bron van energie en ideeën 
over de inhoud van hulpverlening aan migranten.' 

'ZE HEEFT MIJN WERKWIJZE GESTEUND EN UITGEBREID' 
Wie of wat heeft jouw kijk op je vak blijvend veranderd? In deze eerste aflevering van Lichtend voorbeeld vertelt Natasja 
Twellaar (331 over haar samenwerking met Kitlyn Tjin A Djie. 'Ze heeft mij geleerd om te kijken naar de gezinsstructuur van 
het kind in het land van herkomst.' 

Na een paar jaren werken als @oeps- Miia werkwijze is gesteund en uitge 
leider ben ik voogd geworden van beid door mijn ontmoeting met Kit- 
Alleenstaande Mindwjarige Asiel- l p  Tjin A Djie. Ik vojgde Bij haar een 
zoekers (arna's) bij de Opbouw. cursus Intercnltur6Ie eommunica~ie. 
Daarin vond ik mijn passie. De soms Ik heb haar damna trainingen laten 
verschikkelijke verhalm grepen mij gewen aam teams vaa een apvanghiiisr 
in het begin erg aan* ik had het ge- VOOE aria's waar ik inmiddels leidimig- 
voel dat deze kinderen gedeemd w- gevende m s .  Zij hetft mij in deze 
ren tot een ongelukkig leven omdar periode gecoached. Deze sessies wa- 
de trauma's za groot m e n  en het ren voor mij bmndien een bron van 
klimaat in Nederland niet bepaald energie en idee& ever de inhoud van 
tolemnt teeenover deee groep men- hu1pverlening aan migtamn, IGdp 
sen stond fen staat). Maar in de prak- heeft mij bijvaarbeeld geleerd om te 
tijk bleken deze kinderen ovez een kijken naar de gwins~ructuur van 
enorme veerkracht en levenslust te het kind in het land van herkomst. 
beschikken. Het was- eerder een En naar het feit dat kinderen, een- 
kwestie van de juiste vragen stellen ' maal in Nederland, deze smau ten  
om de kracht van kinderen a m  te weer z0 $nel mogeaijk oppakken om- 
spreken. dat ze hun geborgenheid bieden i8 

een vreemde omgeving, . 
Huilend jongetje , Een voorbeeld hiervan waren twee 
Ik herinner mij een joagetje uit An- broers uit Somalie &e constant met 
gofa van 9 jaar. Hij bleek op school elkaar op de &r gingen m de 
onhandelbaar, weigerde Neder1ands gmqslelders daarme int wanhaoAp 
te leren. De juf kwam d ~ p &  bij dreven Qp een dag kwam een van 
mij klagen over zijn slechte gedrag en de broers schden bij mij ap het kan- 
aan haar hand stond ¢en huilend jun- tom. Ik ging met hem een gesprek 
getje. Ik vroeg hem maröm hij %ich aan  ver de ruzies met zijn broer. & 
toch zo slecht gedroeg. Hij vertelde stelde voor om de hexen een paar da- 
snikkend dat hij bang was om zijn - gen uit e&mr te halen en tot bezin- 
moedertaal te verleren als hij Neder- ding te laten komen. Beide broeqa 
lands ging Ieren. Toen we hem had- gingen hiermee akkoord en ik liep 
den uitgelegd dat een mem een hele- met hen naar de groep om met 
boel talen naast elkaar kan leren was groepsleiding te overleggen hoe we 
hij opgelucht en hij praatte binnen dit konden organiserm. Er kwamen 
no time Nederlands. Deze ervarie 1 een paar meiden naar me toe om mij 
maakte dat ik het in volgende ge- te vertellen dat het uit elkaar halen 
sprekken met kinderen anders aan 
ging pakken door prtagen te stellen 
en mij minder als a lwetde ,  witte 
hulpverlener op te stellen. 

van de twee broers echt niet kon: 
broers horen bij elkaar te blijven. Ik 
vertelde hun dat de ruzies tussen de 
broers zo niet door konden gaan. 
Q a a f ~ p  beloofden de meiden mij hei- 
lig dat dj erwam zouden zorgen dat 
Be ruzies nooit meer voor zouden 
kam-ex~. 

Vrouwen 
Ik ging a k k ~ ~ s d  met een proefperi- 
ode van een week en, inderdaad: de 
breer8 &%en beter met elkaar om en 
als er een m i e  dreigde te ontstaan, 
dan grepen de meiden in. Hoe was 
dat mogelijk? Nadat ik de dossiers 
95ih de broers had gelezen begreep ik 
hek antwoerc& de broers waren in 
Somali% d l e a  opgevoed door vrou- 
wen; zussen, nichtjes en tantes. Zij 
waren dus gewend te luisteren naar 
vrouwen in hun thuisland en deze 
hierarthis~he structuur pakten zij 
naadbos wwr op toen zij in Neder- 
land kwamen. 
In de jaren die volden heb ik .veel 
van deze vuorbeelden meegemaakt. 
Ik heb deze wetenschap weten om te 
zetten in ad~iezen voor groepsleiders 
en managers in de hulpverlening aan 
migranten. Inmiddels werk ik met 
Kitlgn samen tijdens onze trainingen 
Interculturele communicatie. Nog 
steeds inspireert Kitlyn mij enorm 
met haar ideeén en kennis over het 
werken met allochtonen. Dit zal ze 
altijd blijven doen. 

Wie of wat heeft jouw kijk op het vak positief bei'nvloed? Een docent, 
collega, iemand anders. boek of film? Ideeën voor de rubriek Lichtend 
voorbeeld? Mai l  deze naar ostomp@swpbook.com 
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