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SûR Atelier is een sociale on-
derneming, waar zo’n zestien 
statushouders kleding ontwerpen 
en naaien. De mannen en vrou-
wen, voornamelijk afkomstig uit 
Syrië, krijgen op deze manier de 
kans hun ambacht uit te oefenen 
en weer deel uit te maken van de 
maatschappij. 

Het project ontstond destijds in De 
Koepel, waar initiatiefneemster Lara 
Scot als vrijwilligster werkte met de 
in Haarlem opgevangen vluchtelin-
gen. Hier ontmoette ze een aantal 
mensen die een ambacht beheerste. 
Lara zag hierin de behoefte van de 
Koepelaars om bezig te zijn en zich 
nuttig te voelen. Als ontwerpster 
kon ze niet anders dan hier gehoor 
aangeven, mede door de gedachte 
dat ambachten in Nederland verloren 
raken. Het idee van een atelier was 
vrijwel meteen geboren. Via vrijwil-
ligers van Hotel de Koepel, Stem in 
de Stad en verschillende taalmaatjes 
hebben zich inmiddels steeds meer 
kledingmakers bij het atelier aan-
gesloten en werken zij samen aan 
een collectie. Eerst in Gather, in het 
pand van de oude V&D, maar sinds 
1 juli heeft SûR een eigen plek in de 
Schagchelstraat. 

Sociaal project
Achterin het nieuwe winkelpand 
staan vijf naaimachines, die volgens 
Lara en haar compagnon Fang 
Goei vrijwel altijd bezet zijn. “Na 
openingstijd is het hier enorm druk. 
De mannen en vrouwen komen hier 

namelijk erg graag. Voor school, 
na school en soms brengen ze ook 
familieleden mee. SûR is voor hen 
belangrijk, omdat ze op deze manier 
onderdeel van de samenleving kun-
nen zijn. Ze ontmoeten hier mensen 
en kunnen zich nuttig maken, dat is 
van onschatbare waarde”, legt Lara 
uit. 

Ook de betrokkenheid en individuele 
aandacht van Lara en Fang maakt 
dat SûR een fijne én veilige plek is 
voor de vluchtelingen. “Als iemand 

niet lekker in zijn vel zit of gestrest 
is, dan bieden we een luisterend 
oor. Dan gaan we samen even rustig 
zitten en kijken we hoe we kunnen 
helpen. Het is echt een sociaal pro-
ject.” Ook het zelfvertrouwen wordt 
door het werk in het atelier vergroot. 
Fang: “In elk kledingstuk zit enorm 
veel aandacht. Daarom is de maker 
vaak erg trots wanneer iemand te-
vreden met zijn product de winkel 
verlaat. Er verschijnt dan een grote 
lach op het gezicht. Zo mooi om te 
zien!” 

‘Ze ontmoeten hier 

mensen en kunnen zich 

nuttig maken’

Belasting en bouwmarkt
Bij SûR leren de vluchtelingen om 
straks in hun eigen onderhoud te 
kunnen voorzien. Lara en Fang 
begeleiden ze hierin. Lara: “Door 
steun van de gemeente is het nu 
nog niet nodig om prestatiegericht 
te werken en op een bepaald be-

drag uit te komen. Maar we willen 
deze mensen optimaal voorberei-
den op een eigen onderneming 
en een zelfstandig bestaan. Daar 
hoort uiteraard de Nederlandse 
taal bij, maar ook alledaagse din-
gen zoals het kassasysteem, de 
belastingaangifte, de boekhouding 
en inkoop. We betrekken ze bij alle 
stappen binnen SûR, zodat ze op 
termijn op eigen benen kunnen 
staan in de Nederlandse maat-
schappij.” Fang vult aan: “Tijdens 
de verbouwing van dit pand nam ik 
ze zelfs mee naar de bouwmarkt 
om mee te denken”.

Droom
Lara en Fang zijn op dit moment 
bezig om SûR Atelier een coöpe-
ratie te maken, zodat iedereen die 
er werkt deels eigenaar wordt. Hun 
droom is echter groter dan alleen 
kleding. Ze zien het liefst dat ook 
andere gevluchte ambachtslieden de 
kans krijgen om een eigen onderne-
ming op te zetten, onder begeleiding 
van en in de stijl van SûR. Lara: 
“Denk aan een sieradenmaker, een 
chocolatier of een schoenmaker die 
onder de paraplu van SûR zijn eigen 
klanten inbrengt en zo zijn eigen 
brood verdient. Dat zou geweldig 
zijn.”

Meer informatie vindt u op de Face-
bookpagina van SûR Atelier. SûR 
Atelier is gevestigd in de Schagchel-
straat 27.

“Het schoolzwemmen is een ca-
deautje. Wel een cadeautje dat 
hard nodig is”, vertelt directrice 
Amal Kerkouri van de Don Bosco 
school. Ieder kind moet natuur-
lijk leren zwemmen. Daar helpt 
de gemeente Haarlem aan mee 
met gratis schoolzwemmen voor 
basis scholen, in samenwerking 
met SRO. Er doen al 35 scholen 
mee en er is plek voor nog meer. 
Jochem de Boer van SRO regelt 
het schoolzwemmen in Haarlem. 
“Dit jaar hebben 65 kinderen hun 
A-diploma gehaald.“

Sinds zes jaar kunnen Haarlemse 
basisscholen een wekelijkse gym-
les in groep 6, 7 of 8 vervangen 
door een zwemgymles. School-
zwemmen dus. Dankzij subsidie 
van de gemeente kost het de 
scholen alleen extra (reis)tijd. Zelfs 
het vervoer wordt geregeld als de 
school verder dan drie kilometer bij 
het zwembad vandaan ligt. School-
zwemmen kan in het Boerhaave-
bad in Schalkwijk en De Planeet in 
Haarlem Noord. 

Gezonde School
“Ouders zijn er blij mee en wij ook. 
Als Gezonde School besteden wij 
veel aandacht aan voeding en be-
wegen, dus daar past schoolzwem-
men goed bij. Daarnaast zitten wij 
in een van de armere wijken van 
Haarlem. Niet iedereen heeft geld 

voor zwemlessen en je moet in ons 
waterland wel kunnen zwemmen. 
Het is fijn dat we de kinderen dit mee 
kunnen geven”, zegt Amal Kerkouri, 
directrice van de Don Bosco school 
in Schalkwijk. “Schoolzwemmen is 
trouwens ook veel leuker dan vroe-
ger.”

De Boer: “Binnenkort mag een 
leerling uit groep 8 van een an-
dere school afzwemmen voor zijn 
A-diploma. Hij is pas een half jaar 
in Nederland en had nog nooit een 
zwembad gezien. Binnen drie maan-
den kon hij al hele stukken op zijn 
buik en rug zwemmen.”

‘Het is goed voor de 

leerlingen en het kost 

de school niets’

Er kan nog meer bij
“Ieder jaar zwemmen er gemiddeld 
1750 nieuwe leerlingen uit groep 
6, 7 en 8 mee”, vertelt De Boer. Hij 
is verantwoordelijk voor de orga-
nisatie van het schoolzwemmen, 
van de roosters tot het busvervoer. 
En hij maakt graag nog veel meer 
basisscholen enthousiast. “Ik weet 
zeker dat wij in Haarlem het mooiste 
schoolzwemprogramma van Neder-
land hebben. Dus scholen: maak er 
gebruik van! In beide zwembaden 
zijn nog dagdelen vrij.” 

Waarom doen nog niet alles basis-
scholen mee? “Zwemmen kost meer 
tijd dan gymmen en dat is voor som-
mige scholen een drempel. Het grote 
voordeel is natuurlijk dat het goed 
is voor de leerlingen én de school 
niets kost. Leerlingen die in groep 8 
nog geen A-diploma hebben, kunnen 
dat met schoolzwemmen toch halen, 
net als hun B- of C-diploma.” Drie 
keer per jaar is er de mogelijkheid 
om af te zwemmen. “Het doel is een 
zwemgymles. Het behalen van een 

 zwemdiploma is mooie bijvangst.” 

Waterparcours
Schoolzwemmen is ook goed voor 
leerlingen die hun diploma’s al heb-
ben. “Zwemtechnieken moet je 
bijhouden. Met schoolzwemmen ge-
beurt dat spelenderwijs, bijvoorbeeld 
met een waterparcours, survivalpar-
cours of waterslagbal”, zegt De Boer. 

B-diploma
De kinderen van Dudu Al Omari heb-

ben alle drie schoolzwemmen gehad 
op de Bavinckschool in Noord. “Daar 
hebben we geluk mee. De jongste, 
Emiel, eerst in groep 6 en nu in 
groep 7 weer. Dit jaar heeft hij B ge-
haald. Daar had hij eerder echt geen 
zin in, dus na zijn A-diploma zijn we 
gestopt met de gewone zwemlessen. 
Fijn dat hij nu toch een extra zwem-
diploma heeft.”
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Gratis schoolzwemmen voor basisscholen
Gymlessen in het water 

Atelier biedt vluchtelingen plek in de maatschappij 

Sociale onderneming opent eigen winkel in de Schagchelstraat


