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WE DOEN HET GEWOON
Talloze Nederlanders zoeken elke dag verbinding met 

nieuwkomers die hun land moesten ontvluchten. Er gebeurt echt zó veel goeds 
in Nederland! Zou jij ook graag iets willen doen? Laat je inspireren door 

deze 150 initiatieven – of sluit je bij een van deze helden aan. 
PRODUCTIE & TEKST LIEVE COLSEN

LARA SCOT

‘Met twee 
naaimachines van 
Marktplaats  ben 

ik vrij snel aan 
de slag gegaan’
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MARTIJN BERGHMAN

‘Sport verbindt. 
Niemand 

hoort toch 
aan de zijlijn 

te staan?’
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DEWI REIJS

‘Snel aan het werk 
gaan: dat is de 

beste manier om 
een nieuw leven 

op te bouwen’
Pagina 112

NOÉMIE WINKEL 

‘Ze kunnen nu 
meezingen met 

Hazes en een 
biertje bestellen 

in het Nederlands’
Pagina 115
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Hoe is Sûr Atelier ontstaan?
‘Ik werkte al als vrijwilliger in een azc, waar ik voornamelijk bezig was 
met het matchen van vluchtelingen aan taalmaatjes. Daar zag ik hoeveel 
ambachtslieden er waren die de hele dag maar op hun kamer zaten. Daar 
moest ik wat mee.’

Hoe pakte je dat aan?
‘Ik heb wel een kort businessplan geschreven, maar ben eigenlijk al vrij 
snel aan de slag gegaan met twee naaimachines van Marktplaats. Ik zorgde 
voor de lunch en de vluchtelingen hadden iets om handen. Het was toen 
nog niet heel serieus, we hadden een pop-up store. Even later huurden we 
een winkel en begonnen we aan een serieuze collectie. Toen werden de 
skills ook wel wat belangrijker. Ik heb nu een vast team van 25 nieuw-
komers, die in hun land van herkomst dit ambacht al uitoefenden.  
Het idee is dat zij uiteindelijk doorgroeien tot zelfstandige ondernemers. 
Dat is nu voor het eerst gelukt bij twee mensen.’

Wat levert het op?
‘We laten de menselijke kant van de nieuwkomers zien, vanuit dat idee is 
het ook begonnen. Daarnaast krijgen ze op deze manier meer kansen op 
de arbeidsmarkt en kunnen ze hun ambacht behouden. Ze hebben de 
kwaliteiten al, wij leren ze de Nederlandse stijl en smaak en hoe het werkt 
met belasting en marketing. Zelf was ik al zelfstandig ondernemer, ik 
maakte beddengoed, maar ik wilde altijd al in een team werken en echt 
collecties ontwerpen. Dit is voor mij nu ook uitgekomen.’

Wat zijn jullie doelstellingen?
‘Zorgen dat de nieuwkomers betaald werk krijgen en hun ambacht kunnen 
behouden. Hiermee willen we ook het ambacht in stand houden; het is 
een schaars beroep geworden met alle grote fabrieken die zorgen voor 
grootschalige productie.’ 

Lara Scot is oprichter van Sûr Atelier,  
een sociale onderneming voor nieuw-
komers die in hun land van herkomst 
werkzaam waren in diverse ambachten. 
Nu werken ze weer. Ze maken kleding, 
(woon)accessoires, gordijnen en ze 
stofferen stoelen. Op deze manier doen 
ze werkervaring op in Nederland en 
kunnen ze hun ambacht behouden.

‘Toen ik in het azc zag hoeveel 
ambachtslieden er waren die de hele 
dag maar op hun kamer zaten, moest ik 
daar wat mee’

‘Met twee naaimachines van 
Marktplaats  ben ik vrij snel aan 

de slag gegaan’
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