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Friend4friend-duo zet zich in voor
NLdoet
Natasja (links) en Lamia helpen via het project Friend4friend mee op de kinderboerderij.
FOTO NIELS DE VRIES

Jonge Friezen en nieuwkomers leren elkaar kennen via vrijwilligers-
werk

Maria Del Grosso

De grootste vrijwilligersactie van Nederland, NLdoet, be-
gon gisteren en gaat vandaag verder. Met klussende wet-
houders, burgemeesters, maar ook jongeren uit binnen-
en buitenland.
Het ruikt naar verf in het alpacahok van de Kinderboerderij Sneek. Een frisse witte
wand blinkt je tegemoet. ,,We zullen morgen wel last van onze schouders hebben’’,
zegt Natasja Faber (24) uit Sneek. Samen met Lamia Sadaf (18) klaarde zij deze
klus gisterochtend in het kader van NLdoet. Lamia komt oorspronkelijk uit
Bangladesh en woont sinds twee jaar in het azc in Sneek.

Op dat azc werd ze gewezen op een nieuw landelijk project waaraan Súdwest-
Fryslân als eerste Friese gemeente meedoet. Bij Friend4friend worden jonge
Nederlanders tussen 16 en 27 jaar gekoppeld aan nieuwkomers uit dezelfde leef-
tijd. Van deze koppels wordt verwacht dat ze samen vrijwilligerswerk doen en zo el-
kaar leren kennen.

Natasja, die de lerarenopleiding biologie doet, werd via Maatschappelijke Diensttijd
op het initiatief gewezen. ,,Ik zag het als een mooie kans om in coronatijd toch soci-
aal contact te hebben en tegelijkertijd iets van andere culturen te leren.’’ Lamia is
eveneens sociaal ingesteld. ,,Ik wil graag betrokken raken bij de maatschappij
waarin ik woon. Deze uitwisseling zorgt daarvoor en het is nog gezellig ook.’’
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Koppelingen via Friend4friend worden door het project voor maximaal een half jaar
ondersteund. Van de 80 uur die ze samen moeten doorbrengen, moet de helft aan
vrijwilligerswerk besteed worden. De andere helft kunnen ze afspreken om samen
te eten, winkelen, sporten of andere activiteiten te doen. Natasja en Lamia kennen
elkaar nog maar net. Ze hebben twee kennismakingsgesprekken gehad en kregen
toen te horen dat ze bij de Kinderboerderij aan de slag konden. Dat neemt niet weg
dat ze al heel wat afgelachen hebben omdat de verfspatten op een gegeven mo-
ment overal op hun kleding en lijf zaten.

De Sneker Kinderboerderij doet elk jaar mee aan NLdoet, vertelt begeleider
Rolinka Olijve. Net dit jaar meldden zich minder vrijwilligers dan andere jaren, ter-
wijl er door corona juist ook achterstand in onderhoud is ontstaan bij het dierenver-
blijf. Cliënten van WIL, die normaal het werk oppakken, mochten vanwege corona
aanvankelijk helemaal niet meer komen en later beperkt.

Het ideale van NLdoet is volgens Olijve dat mensen zich een complete dag of dag-
deel kunnen inzetten. Zo kwam een schoolklas gisteren helpen met onkruid wie-
den. ,,We hebben ook klussen als nieuw zand onder de speeltoestellen. Zulk werk
moet in één keer afgerond worden, het zand kan niet op een berg blijven liggen.’’

Natasja en Lamia zijn intussen alweer met de hogedrukspuit in het verblijf van de
pony’s, schapen en de ezel in de weer. Ook al houdt de begeleiding straks op, ze
denken daarna wel contact te houden. Al zal dat wat moeilijker worden als Lamia
na de vakantie International Business in Groningen gaat studeren. Voor de studie
zal haar deelname aan Friend4friend niet veel uitmaken, denkt ze. Ze doet het puur
voor haar persoonlijke ontwikkeling.

is a big thing

De twee hebben al pratende in ieder geval al één heel groot cultuurverschil ont-
dekt. Ze hadden het toevallig over bruiloften en Natasja liet vallen dat ze aan haar
vaders kant best een grote familie heeft: 24 mensen. Nederlanders maken dan
vaak keuzes en nodigen niet iedereen uit. Dat is voor Lamia onvoorstelbaar.
Trouwen in Bangladesh ,,’’, vertelt ze. Bruiloften duren een week en er komen wel
5000 gasten. Voorlopig hebben Natasja en Lamia nog heel wat te bespreken.

Firefox https://www.e-pages.dk/lc/4637/article/1360797/19/1/render/?token=83f...

2 van 2 17/06/2021, 16:48


