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Het is 2015 als de wereld wordt opgeschrikt. Het wereldwijde vluchtelingenprobleem, 
met bijbehorende beelden waar je je ogen het liefst tegen wil beschermen. Lara Scot 
sluit haar ogen niet. De nare omstandigheden, het onzekere lot van vluchtelingen - het 
worden haar drijfveren voor naaiatelier en winkel Sûr Atelier in Haarlem. Een slow 
fashion concept waarbij het niet om mode draait. ‘Ik word hier zo gelukkig van, voor 
mij is dit echt mijn leven.’

Haar vriendin was net begonnen met het taalmaatjesproject. Vluchtelingen worden 
gekoppeld aan Haarlemmers in de stad om vanaf dag één contact te hebben, de stad 
te leren kennen en de taal te leren. Lara sluit zich aan en begint als matchmaker. Met 
succes: van de ene kant komt er een hele sliert mensen via vrijwilligersorganisatie Hotel 
de Koepel: op zoek naar een maatje, naar een veilige basis. Van de andere kant komen 
Nederlanders die zich over hen ontfermen. Ze gaat aan de slag bij de Koepel, die de 
belangen van de vluchtelingen voorop zet. Tijdens het proces ontmoet zij veel mensen 
met een ambacht en ze ziet hoe blij ze worden als ze over hun vak spreken. ‘Je ziet in 
de ogen van kleermakers, stoffeerders of timmermannen de liefde voor hun vak.’ Het 
gevoel om er iets mee te doen laat niet meer los. ‘Ik wilde hen een plek geven waar ze 
hun beroep kunnen uitoefenen en Nederlanders laten zien wat deze mensen kunnen. 
Hoe bijzonder en waardevol de mensen eigenlijk zijn die Nederland binnenkomen. En 
andersom laten zien hoe de Nederlanders zijn.’

Van taalmaatje naar pure ambacht. Het is de start van een organisch concept dat rustig 
begint met twee mensen van de Koepel. Ze koopt twee machines op Marktplaats en 
vestigt zich in de oude V&D. Een idee vooraf over wat er gemaakt gaat worden is er 
niet, alles gaat op gevoel en ontstaat door de vaardigheid van de mens. Een sociale 
onderneming, maar met besef dat er verkocht moet worden. Dingen waar je achter 
staat, mooi gemaakt en duurzaam.

Langzaam groeit het concept naar een stichting en ook haar goede vriendin Fang Goei 
gaat deel uitmaken van Sûr Atelier. Het is een fijn gevoel om het met iemand te kunnen 
delen. Fangs passie voor schrijven wordt ingezet voor bedrijfsplannen voor subsidies, 
persberichten en teksten voor de website. Het sociale aspect is Fang met de paplepel 
ingegoten. 
‘Ik weet niet beter dan wanneer je het goed hebt, je dat deelt. Dan heb je er nog meer 
profijt van. Zo doe ik het ook met mijn kinderen, ik probeer te laten zien hoe goed zij 
het hebben en hoe minder goed anderen het hebben. Je hoeft niet alles te geven, maar 
je kan wel bijdragen. Zo is een van mijn kinderen, samen met de zoon van Lara, ook 
taalmaatje geweest van de drie mannen die wij onder onze hoede hadden. Dan zaten ze 
te kaarten in een café. Het is belangrijk dat wij dat onze kinderen meegeven, dat vind 
ik mooi.’
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Het atelier groeit en verhuist naar een knusse ruimte in de Schagchelstraat in Haarlem, 
waar de opengeslagen deuren en kledingrekken uitnodigen tot rondsnuffelen. Zet je 
een voet over de drempel dan waan je je in een huiselijke haven in de vorm van een 
smeltkroes van diverse culturen. Het recept voor harmonie. Voorin struin je langs 
mooi gestoffeerde stoelen, rekken vol kleding, shoppers en stijlvolle toilettasjes. Ieder 
ontwerp is voorzien van een kaartje waarop staat wie het heeft gemaakt, zodat je weet 
wie de maker is en hem of haar persoonlijk kunt ontmoeten. De ruimte achterin is een 
lust voor het nieuwsgierige oog: opgestapelde stoffen op planken, gezellig tikkende 
machines en tafels vol garen. Heb je geluk, dan komt de heerlijke geur van Libanese 
pannenkoekjes of verse falafel je tegemoet, diezelfde dag klaargemaakt door een van de 
stoffeerders, naaisters of kleermakers. 

De winkel ademt Nieuwe Nederlanders, ‘statushouders’. Nu zijn er zo’n 15 tot 20 mensen 
in dienst, mannen en vrouwen uit verschillende delen van de wereld; Afghanistan, 
Somalië, Eritrea, Bhutan en Syrië. Ze gaan naar school en daarnaast werken de meesten 
twee dagen per week van 10.00 tot 17.00 uur. Een verzameling van bijzondere verhalen, 
met ieder een persoonlijk randje. Zo zagen ze bij de opbouw van de huidige winkel 
per toeval op Facebook een filmpje van een jongeman uit Eritrea die kon stucen. Hij 
werd opgespoord, materiaal werd ingekocht en de muren werden door hem onder 
handen genomen. Of een man die sinds kort weg is bij het atelier, omdat hij een baan 
vond waardoor een uitkering niet langer nodig was. ‘Hij was kleermaker, maar ook een 
chocolatier. Hij kwam in het vorige pand ietwat verloren binnen.’ Hij had niet door 
waar hij naar binnen liep, Lara zag hem en sprak hem aan. ‘Hij was verbaasd over het 
feit dat iemand hem aankeek en een kans gaf, later bleek hij een waanzinnig goede 
kleermaker te zijn. Hij bloeide op, kreeg taallessen en wandelde door zijn examens. Nu 
staat hij weer in z’n kracht; je had hem destijds eens moeten zien binnenkomen.’

Voor Nieuwe Nederlanders is het thuiskomen wanneer ze binnenstappen. Ze ontmoeten 
Syriërs of andere mensen met dezelfde achtergrond. Dan kunnen ze even sparren en in 
eigen taal vragen hoe het er aan toe gaat. ‘Ze horen dan positieve verhalen. We hebben 
mensen echt zien veranderen van depressief naar weer zichzelf in vrij korte tijd. Dat zijn 
echt de geluksmomenten.’

Op deze manier leren mensen sneller de Nederlandse taal en de verschillende culturen 
scheppen verbondenheid. ‘Binnen die verschillende culturen kunnen nog weleens 
vooroordelen bestaan, meer nog dan binnen de Nederlandse cultuur. Hier is iedereen 
gelijk, en dat leren ze ook: elkaar waarderen. Daar zijn we echt streng op. Leren open-
minded te zijn, het sociale aspect. Maar ook om hen weer eigenwaarde te geven, want 
vaak zijn ze daar flink in aangetast. We zetten de mensen weer in hun kracht via hun 
ambacht en door hen te prijzen voor wat ze kunnen.’
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Veel mensen krijgen een kans, zolang ze maar ervaring met naaien hebben. Ze proberen 
het een maand en in veel gevallen kunnen ze geen afscheid meer nemen, maar ook 
dat gaat organisch. ‘Bij sommigen hebben we een gesprekje. Zo’n gesprek is moeilijk, 
maar het hoort er wel bij. We proberen iemand dan met zachte sturing iets anders 
aan te bieden, of ergens naartoe te begeleiden. Als hulp nodig is, mag iemand altijd 
terugkomen. De werkrelatie eindigt, maar niet onze persoonlijke relatie.’

Het concept is in de loop der jaren gegroeid, in alle rust dat het nodig had. ‘We hebben 
gekozen voor een tijdloze, minimalistische stijl, al vanaf het begin. We doen niet mee met 
de modetrends. Ik vind duurzaamheid belangrijker en iets wat je koopt moet je langer 
dan een seizoen kunnen dragen. Prints vind ik al moeilijk, dan moeten ze eigenlijk zelf 
ontworpen zijn. Daarnaast zoeken we ook mooie stoffen, de kwaliteitsstoffen. Binnen 
Nederland hebben we er na twee jaar goede adressen voor. We proberen biologisch 
katoen voor de ontwerpen te gebruiken, maar dat lukt niet in alle kleuren of alle 
kwaliteiten. Ook de stofkeuzes groeien organisch.’ Zo staat er in India bijvoorbeeld 
een kleine fabriek, die alles met de hand doet. Ze weven en kleuren de stoffen – alles 
biologisch katoen – en sturen het staaltje op in een genaaid envelopje. ‘Heel bijzonder 
en uniek, de Khadi-stof. Maar ook lastig, omdat er een prijskaartje aan hangt en we als 
stichting een beperkt budget hebben. Het moet wel in verhouding zijn.’

Op de vraag wat zij het liefste doet denkt Lara even na. ‘Toch wel ontwerpen, het 
samenwerken en de mensen helpen, die drie dingen bij elkaar. Maar zonder het 
ontwerpen had ik het niet vol kunnen houden. Dat je iets kan zien ontstaan dat je hebt 
bedacht, is zó magisch. Ik kan het niet zelf in elkaar zetten, zij kunnen dat wel. Hoe 
zwaar het ook is of hoe moe ik ook ben, van het knippen word ik heel rustig, het is haast 
een meditatie. Ik denk dat ik het daarom ook volhoud. Iets dat ontstaat onder je handen, 
dat vind ik heel mooi.’

Het begint allemaal met een uitgeprinte A3 met de eerste ideeën. Plaatjes van Pinterest 
met ontwerpen voor de collectie. Bij die ontwerpen springen er een paar modellen 
uit waar stoffen bij gezocht en opgeprikt worden. Vervolgens worden de patronen 
getekend. Wat volgt is een fotoshoot, samples die keer op keer worden verbeterd, net 
zolang tot deze goed zijn en het in productie gaat. ‘We maken alles in één maat. En 
soms maken we een model in een stof. Als iemand iets past en een andere maat in een 
andere stof wil, dan maken we dat. Als iemand tussen twee maten in zit, maken we het 
op maat. Dat vinden we het allermooist, want dan is het helemaal duurzaam. En het is 
een kleine moeite.’

Ontwerpen is een heel belangrijke basis, maar de uren zijn schaars. ‘Het ontwerpen gaat 
tussendoor. Inspiratie, daar moet je eigenlijk de tijd voor nemen, dat moet je tot je laten 
komen. Ondertussen beantwoord ik ook e-mails en worden salarissen en boekhouding 
geregeld. Het is het voortbestaan van het merk, dus eigenlijk heel belangrijk. Daar zou 
ik liever iets meer tijd voor hebben. Aan de andere kant, dat organische, waar we het 
steeds over hebben, dat zit hier ook weer in.’
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Bij Sûr Atelier wordt gekeken naar wat mensen kunnen, waar vervolgens het product 
op aangepast wordt. We vragen niet te veel van ze. Uiteindelijk werken ze naar 
zelfstandigheid in de maatschappij, hetzij in het runnen van een kledinglijn of – eigen – 
winkel. Ismaël bijvoorbeeld, 22 jaar, superslim, doet het ontzettend goed op school. Of 
Achmad, de stoffeerder. ‘Mensen komen voornamelijk naar óns toe, maar we nemen 
niet iedereen aan. Ervaring is wel een must. Het gaat om het ambacht dat ze van thuis 
hebben meegenomen. Dan is de kans ook het grootst dat ze daar werk in vinden.’
Hoewel er gewerkt wordt naar zelfstandigheid, wordt het geduld getest. Boos worden 
komt niet in het woordenboek voor, zelfs niet wanneer jurken binnenstebuiten worden 
gemaakt. Maar de kwaliteit moet natuurlijk wel goed zijn en die is de afgelopen jaren 
alleen maar toegenomen. ‘In het begin was dat niet altijd het geval. Dat namen mensen 
dan voor lief omdat ze het project mooi vonden. Daarom kiezen we voor mensen die 
kennis hebben van hun vak. Wat ze willen, wat ze kunnen en wat ze altijd gedaan 
hebben. Dan pas kun je een bepaalde mate van kwaliteit bieden.’

Sûr blijft bestaan zolang mensen de hulp nodig hebben. ‘Als ik op een gegeven moment 
zie dat iedereen z’n plek heeft gevonden en ergens anders gelukkig is, dan kunnen we 
stoppen. Ali, die het gesprek volgt, vraagt waarom Sûr er dan mee stopt. Een shop-in-
shop vindt hij een mooi idee. Iedereen z’n eigen bedrijf, maar dan allemaal in dezelfde 
ruimte. Ze glimlacht, ‘dat vind ik nou het allerleukste, dat zij het allemaal bedenken. Ali 
wil graag een eigen bedrijfje in reparatie. Hij kan perfect dingen herstellen, verstellen, 
repareren. Als hij een eigen winkel in onze winkel heeft zou dat prachtig zijn. Een groot 
geheel samen, dat we elkaar blijven helpen. Sûr als trampoline.’

Eigenlijk is de cirkel rond bij Sûr Atelier. De lieve mensen die elkaar vinden, het atelier 
waar ze hun ambacht in uitoefenen, de speciale naam. ‘Het Franse woord sûr staat voor 
zekerheid. En het dakje in het logo vind ik zo mooi want dat staat voor een huisje, een 
veilige haven. Deze mensen zaten eigenlijk nog in het AZC toen ik dit bedacht. Destijds 
was het allemaal nog een stukje meer onzeker en was de behoefte aan die zekerheid nog 
groter. Het is zo mooi om te zien hoe het met deze mensen steeds beter gaat. Nu is dat 
dakje er voor iedereen. Nederland heeft dat dakje aan hen gegeven.’

Karin Groot raakt geïnspireerd door de mode- en lifestylewereld en probeert 
met de juiste woorden op papier de mooiste verhalen te vertellen.


