Impressieverslag Ontmoetingsdag 2017
Jaarlijks organiseert CoMensha de Ontmoetingsdag voor slachtoffers van mensenhandel in
Nederland. Op deze bijzondere dag worden alle deelnemers in het zonnetje gezet.
De Ontmoetingsdag staat in het teken van inspiratie, ontspanning, plezier en natuurlijk ontmoeten.
De locatie wordt met veel zorg uitgezocht door CoMensha; het moet een plek zijn waar slachtoffers
zich veilig voelen, waar kinderen kunnen spelen en waar voldoende ruimte is voor alle workshops die
worden gehouden. Dit jaar is er gekozen om elkaar in Het Huis Utrecht te ontmoeten. Het
programma van de dag zag er als volgt uit:
10.00-11.00

Inloop, ontvangst met koffie en thee, de kinderen gaan naar de kinderopvang
(verzorgd door studenten Pedagogisch Werk van ROC Midden-Nederland)

11.00-11.05

Welkom en huishoudelijke mededelingen door dagvoorzitter Aldith Hunkar

11.05-11.12

Ina Hut, directeur CoMensha over de rol van CoMensha in het werkveld

11.12-11.20

Motivational speach door ervaringsdeskundige Edith-Bernadette Poot

11.20-11.30

Iedereen gaat naar workshops

11.30-12.30

Workshops voor de deelnemers:
 Yoga
 Schilderen
 Salsa dansen
 Zelfverdediging
Workshop voor hulpverleners: ‘Zorgen voor jezelf’

12.30-13.30

Lunch

13.30-15.00

Aldith Hunkar en ervaringsdeskundige Sameena leiden de middagworkshop ‘rugzakje’
in

15.00-17.00

Disco & borrel

Geert de Jong van CheeseWorks heeft voor ons deze dag vastgelegd op beeld met zijn camera.
Hieronder volgt een impressie van de Ontmoetingsdag. Foto’s waarop deelnemers herkenbaar in
beeld zijn gebracht worden nooit naar buiten toe gecommuniceerd in verband met de veiligheid.
Ook hadden we dit jaar een photobooth neergezet, waar gretig gebruik van werd gemaakt. De
fotostrip rolde direct uit het apparaat, meteen een leuk aandenken voor de deelnemers!
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Opening van de dag
Locatie van dit jaar was Het Huis Utrecht te Utrecht.

Aldith Hunkar is ambassadeur van CoMensha en was vandaag de dagvoorzitter. Samen met Ina Hut,
directeur bij CoMensha, opende zij de dag met een toespraak.

Aldith Hunkar

Ina Hut
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En ook Edith-Bernadette Poot heeft dit jaar alle deelnemers weer weten te inspireren en ook te
emotioneren met haar krachtige verhaal over hoe zij zelf ooit slachtoffer was van een
mensenhandelaar, maar tegenwoordig haar leven op de rit heeft door middel van life-planning.

“Een krachtige, slimme vrouw, zij heeft het overleefd.
Ze is een voorbeeld voor de vrouwen.”

Workshops
In de ochtend konden de deelnemers een workshop naar keuze volgen. In een van de lichte, prettige
ruimtes van Het Huis kon je een workshop yoga volgen bij Esther van Yogaya, waar mensen tot rust
konden komen en door de ontspannende oefeningen relaxed maar toch ook fris de deur weer
uitliepen. In de ruime foyer op de eerste verdieping werd er onder leiding van Pinky en collega in een
rustige, geconcentreerde sfeer geschilderd. Net als vorig jaar was de schilderworkshop weer enorm
populair. De heren en dame van Perisai Diri zorgden voor een intensieve zelfverdedigingsworkshop,
waar iedereen de ruimte kreeg om te proberen als zij/hij dat wilde. In de theaterzaal kon je samen
met de enthousiaste workshopleiders van Union Salsa je heupen losschudden op de warme,
opzwepende muziek in de salsaworkshop. Kortom, er was veel te beleven voor iedereen!
“De yoga was kort maar krachtig, ik kon in die tijd mijn rust vinden en ben opgelucht.”
In de middag was er een gezamenlijke creatieve workshop ‘rugzakje’, in het teken van uitwisseling
over wensen, toekomstdromen, en wat je het liefst achter je laat. Dagvoorzitter Aldith interviewde
eerst ervaringsdeskundige Sameena, over haar verhaal en hoe zij door haar passie hardlopen haar
eigen kracht weer hervond. Daarna werden de deelnemers werden in groepjes verdeeld en kregen ze
allemaal een witte rugzak en een stel stiften. Onder leiding van een vrijwilliger en samen met een
hulpverlener gingen zij met elkaar in gesprek over wat zij in hun rugzakje hebben, wat zij achter
zouden willen laten en wat ze er juist in willen houden, of erbij willen doen. Voor de meesten was
het heel spannend om hun ervaringen en gedachten te delen. Sommige mensen luisterden liever,
voor een deelneemster was het de eerste keer dat ze haar verhaal durfde te vertellen. L’Oreal heeft
goodiebags voor alle deelnemers beschikbaar gesteld, dus de rugzakjes waren goed gevuld met
mooie verzorgingsproducten voor hem en haar.
“Ik vond het superleuk, dankjewel voor het mooie rugzakje en het presentje. Ik kon mijn verhaal
kwijt in mijn groep, dat was een opluchting voor mij.”
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“Een sterke vrouw. Petje af voor haar prestatie.”

6

Entertainment voor kinderen
Ook voor de kinderen was er de hele dag iets leuks te doen. ’s Ochtends werden zij opgevangen door
de enthousiaste studenten van de sprintklas Pedagogisch Werk van het ROC Midden-Nederland. Zij
hebben er de hele ochtend en het begin van de middag voor gezorgd dat de kinderen van de
deelnemers ook een superleuke dag hadden. Ze hadden spelletjes en activiteiten bedacht, er was
muziek, ze wandelden met de kinderen door het pand en de tuin en zorgden voor een lekkere lunch.

Workshop voor hulpverleners
De hulpverleners die mee waren gekomen om hun cliënten te begeleiden, konden in de ochtend de
workshop ‘Zorgen voor jezelf’ volgen. Het idee erachter: hulpverleners zijn altijd bezig om voor
anderen te zorgen, maar verdienen zelf ook wel eens wat extra aandacht! Zij schreven de speech die
hun partner, kind of levensvriend op hun 80ste verjaardag zou houden. Een terugblik op wie zij waren
als mens en de goede en mooie dingen die zij in hun leven gedaan en bereikt hebben. Ze droegen dit
aan elkaar voor en peilden elkaars reactie tijdens die verschillende levensgebeurtenissen. Wanneer
begint de ander te stralen? Tijdens de workshop konden zij ook genieten van een heerlijk
ontspannende stoelmassage en een kopje thee of koffie.
“Een informatieve workshop met een geweldige massage.”
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Afsluiting van de dag
Na de afsluiting van de dag door Aldith Hunkar gingen de discolichten aan en werd er heerlijke
muziek gedraaid, met daarin de verzoeknummers van de deelnemers verwerkt. Zo kwam er o.a.
Afghaanse, Nigeriaanse, Oegandese, Samba en Country muziek langs, maar ook oude bekenden als
Jimi Hendrix en André Hazes, en moderne klassieker Justin Bieber!
“Het was echt een party! Leuke mensen, goeie muziek, gezellig.”

Foto door Werry Crone van Trouw

Tot slot willen we nogmaals onze vrijwilligers bedanken omdat zij deze dag mede mogelijk gemaakt
hebben:
De studenten en begeleiders van de sprintklas Pedagogisch Werk van het ROC Midden-Nederland
voor hun zorgvuldige voorbereiding, enorm goede zorgen en de leuke activiteiten voor de kinderen.
Sameena en Edith-Bernadette voor hun krachtige, persoonlijke verhalen en hun inspirerende
aanwezigheid.
De enthousiaste workshopleiders van Yogaya, UnionSalsaDanceCompany, SilatPerisaiDiriNederland
en Schilderen is doen!
Sanne (Coaching met Sanne), Marian, Teodora, Marloes, Patrice, Annemiek, Amanda, Min &
Adelheid (StappenNemen).
Tot de volgende keer!
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