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Inleiding 

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; 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 te ontmoeten in Antropia te Driebergen. 
 
Met dit verslag blikken we beeldend terug op de Ontmoetingsdag 2018. We wensen je veel 
leesplezier. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Joyce Tacl en Erin van de Weijer 
Consulenten CoMensha  
Amersfoort, 7-11-2018 
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1 Opbouw van de dag 

1.1 Deelnemers 
Op 10 oktober 2018 hebben een kleine honderd slachtoffers mensenhandel deelgenomen aan de 
Ontmoetingsdag. Er waren 8 kinderen bij die werden opgevangen in de speciaal ingerichte 
kinderopvang. Van de deelnemers was bijna de helft man. Voorgaande jaren was dit hooguit 25%. 
Het overgrote deel van de deelnemers verblijft op het moment van de Ontmoetingsdag in de COSM. 
De leeftijden liepen uiteen van 18 – 55 jaar.  
 

1.2 Locatie 
De Ontmoetingsdag vond dit jaar plaats in Driebergen, in het eerste klimaatneutrale cultuur- en 
congrescentrum in Nederland, Antropia. Deze locatie ligt op een prachtig landgoed, dat op 10 
oktober extra glans kreeg door het mooie herfstweer. Doordat de locatie ruim van opzet is en 
workshopruimtes zich deels in de tuin bevonden, konden deelnemers samen wandelen en met elkaar 
spreken in een ongedwongen sfeer. De medewerkers van Antropia hielpen op prettige en flexibele 
wijze om er een geslaagde dag van te maken. De catering werd door de keuken van Antropia 
verzorgd. De lunch, hapjes en drankjes die aangeboden werden, waren voornamelijk 
streekproducten, ecologisch en/of biologisch en fairtrade.   
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https://www.antropia.nl/


 

1.3 Programma 
Het programma van de dag zag er als volgt uit: 
 
10.00-10.45   Inloop en inschrijving deelnemers  
 
10.45-10.55 Dagvoorzitter Aldith Hunkar opent de dag 
 
10.55-11.05  Welkomstwoord van directeur van CoMensha Ina Hut 
 
11.05-11.15  Koffie- en theepauze 
 
11.15-11.30  Gelegenheid om naar workshops te gaan 
 
11.30-12.55  1e workshopronde 
 
13.00-13.55  Lunch 
 
14.00-14.15  Motivational speech van ervaringsdeskundige Edith-Bernadette 
 
14.15-14.20   Gelegenheid om naar workshops te gaan 
 
14.20-15.50  2e workshopronde 
 
15.55-17.00  Afsluiting, disco & borrel 
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2 Sprekers  

2.1 Opening 
Aldith Hunkar is ambassadeur van CoMensha en was vandaag de dagvoorzitter. Samen met Ina Hut, 
directeur van CoMensha, opende zij de dag met een toespraak. Ina gaf daarbij aandacht aan de 
fototentoonstelling “Open je Ogen” en de dertig portretten van krachtige mensen die hun verhaal 
hebben verteld om aandacht te vragen voor mensenhandel.  Dit jaar stond de dag in het teken van 
zelfexpressie. Expressie geven aan wie je bent, aan je verhaal, je gevoel, er mogen zijn als mens.  
 

 
 

2.2 Motivational speech 
Edith-Bernadette 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. Edith-Bernadette gaf een 
korte introductie over haar methode. Hiermee gaf ze aandacht aan herstel na trauma en het 
hervinden van kracht en zelfvertrouwen. 
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http://hunk-art.com/Hunk-arT/Welcome.html
https://www.linkedin.com/in/inahrhut/
https://twitter.com/bernadettepoot?lang=en


 

3 Workshops 

Zowel in de ochtend als in de middag konden de deelnemers een workshop naar keuze volgen. Deze 
workshops gaven de deelnemers de gelegenheid om met nieuwe of andere vormen van zelfexpressie 
kennis te maken, plezier te maken en samen te beleven. De workshops werden zowel in het 
hoofdgebouw van Antropia als op het prachtige landgoed gegeven.  
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3.1 Share a move met Shura 
De workshop dans, genaamd Share a move, werd verzorgd door Shura op het podium van de 
theaterzaal. Shura werkte met de deelnemers aan een moderne chorografie, waarin deelnemers zelf 
een gedeelte vormgaven. Zij werden uitgedaagd om in kleine groepjes een talent in een beweging 
om te zetten. Deze beweging werd een begroeting en in de dans begroetten de groepjes elkaar. Dit 
leverde een mooi samenspel, veel plezier en expressie op. 
 

 
 

3.2 Zang met Marjolein 
De workshop zang werd gegeven door Marjolein in de kleine tuinzaal. Door het prachtige weer 
verplaatste deze workshop naar de tuin van Antropia. Er werden verschillende oefeningen gedaan 
om geluid te maken en wat los te komen. Zingen kan namelijk erg spannend zijn. Nadat de eerste 
zenuwen overwonnen waren kwamen er liedjes uit de kindertijd voorbij en werden er zelfs 
volksliederen uit volle borst gezongen.  
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http://www.shura.eu/dance/
https://marjoleinkobes.nl/


 

3.3 Drum met Nico 
De workshop drum werd gegeven door Nico in de grote tuinzaal. Deelnemers leerden verschillende 
ritmes spelen op trommels en djembés. Van Nederlandse marsmuziek tot Oosterse en Afrikaanse 
klanken, er kwam van alles voorbij. Het was prachtig om te zien hoe de deelnemers samen een ritme 
creëerden dat steeds krachtiger werd. Er werd veel gelachen en zelfs gedanst! 
 

 
 
 

3.4 DJ met Yallah! Yallah! 
De DJ workshop werd gegeven door DJ’s van Yallah! Yallah!, Hendrik-Jan en Kim. In de wereld van 
dance en festivals brengen zij een inclusief geluid, dance met invloeden uit alle windstreken. Dit jaar 
stonden zij op festivals als de Zwarte Cross, Lowlands en Into the Woods. Tijdens deze workshop 
leerden de deelnemers over de geschiedenis van dance en wat ze nodig hebben om zelf een nummer 
te maken. Hierna werd er volop geëxperimenteerd. 
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http://www.nicovanasdonck.nl/
http://www.djslowpoke.com/


 

3.5 Workshop voor hulpverleners 
De hulpverleners die mee waren gekomen om hun cliënten te begeleiden, hebben in de ochtend 
onder leiding van onze collega’s Rik en Sandra informatie uitgewisseld over samenwerking met 
partners in de keten. Er ontstond een geanimeerd gesprek over barrières in de keten en mogelijke 
oplossingen hiervoor. Onderwerpen die werden besproken zijn bijvoorbeeld het werken met 
vrijwilligers, en de (on)mogelijkheden van het betrekken van slachtoffers mensenhandel bij 
inburgering en culturele activiteiten.  
 

3.6 Opvang voor de kids 
Om de deelnemers een zo onbezorgd mogelijke dag te bieden zijn de kinderen opgevangen door 
professionals uit de kinderopvang. 
Zij hebben activiteiten met de kinderen ondernomen en de allerkleinsten verzorgd. Moeders konden 
gedurende de dag in en uit de kinderopvang lopen als zij daar behoefte aan hadden.   
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Afsluiting 

Tijdens afsluiting van de dag is er aandacht besteed aan participatie. Deelnemers van dit jaar zijn 
gevraagd of ze mee zouden willen helpen in de organisatie van volgende edities. We willen namelijk 
nog meer toewerken naar een dag voor én door slachtoffers, zodat we een programma aan kunnen 
bieden dat nog beter aansluit op hun wensen en behoeftes. 
Na de afsluiting van de dag door Aldith Hunkar werden de mengtafels van de DJ workshop 
geïnstalleerd in de theaterzaal. Er waren deelnemers die vervolgens hun muziekdraaikunsten ten 
gehore brachten en anderen hebben heerlijk gedanst. Onder het genot van een hapje en een drankje 
is er nog nagepraat waarna vervolgens alle deelnemers met een leuke goodiebag weer huiswaarts 
zijn gekeerd. 
 

 
 
Tot slot willen we nogmaals iedereen bedanken die deze dag mede mogelijk hebben gemaakt: 
 
Alle deelnemers en hun hulpverleners voor hun komst en aanwezigheid. 
Het team van Antropia voor de professionele ondersteuning en het heerlijke eten. 
Anne-Fleur, Sabine, Sophie en Laura, voor hun rust, flexibiliteit en enorm goede zorgen voor de 
kinderen. 
Edith-Bernadette voor haar krachtige, persoonlijke verhaal en haar inspirerende aanwezigheid. 
De enthousiaste workshopleiders Hendrik-Jan en Kim, Shura, Nico en Marjolein. 
L’Oréal en anderen voor de inhoud van de goodiebag. 
En natuurlijk onze collega’s van CoMensha. 
 
Tot volgend jaar! 
 
© CoMensha, november 2018. Vragen? Mail naar ontmoetingsdag@comensha.nl. 
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