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De 42-jarige Christina en haar
14-jarige dochter Christabel wonen sinds november in het Harriet
Tubman Huis. Christina viel jaren
geleden ten prooi aan mensenhandelaren, wist uiteindelijk te
ontsnappen en terug te keren

me niet herkend. Ik was totaal in
de war en had psychische hulp
nodig.” Die hulp krijgt ze, nu ze
weer een dak boven haar hoofd
heeft.
.LQGHUHQDȮHLGLQJEH]RUJHQ
“De bewoners van het Harriet
Tubman Huis leiden zoveel mogelijk hun eigen leven. De kinderen
gaan naar school, hun moeders
houden de boel hier in huis op
orde,” vertelt Eva Heezemans
(30), een van de vrijwilligers die
zich voor de bewoners inzet. “Op
dit moment wonen er 7 vrouwen
en 8 kinderen, verdeeld over
drie naast elkaar gelegen flats.
Natuurlijk levert het dicht op elkaar wonen in een kleine ruimte
soms spanningen op, vooral voor
de kinderen. Daarom is afleiding
zo belangrijk. Door de financiële
bijdrage van Cordaid Bond Zonder Naam kunnen we af en toe
met hen naar het theater en kunnen ze muziekles volgen.”

naar Nigeria, maar was haar leven daar niet veilig. Ze vluchtte
naar Nederland, waar ze door administratieve fouten tussen wal
en schip viel en noodgedwongen over straat zwierf. “Als je me
toen was tegengekomen, had je

Christina samen met Eva Heezemans in de keuken van het
Harriet Tubman Huis
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4-jarige bewoonster van het Harriet
Tubman Huis, Shivan

9HHOHQHUJLH
Eva is werkzaam in de hulpverlening. Een paar jaar geleden
begon ze in haar vrije tijd de
vrouwen en kinderen van het
Harriet Tubman Huis bij uitstapjes te begeleiden. Inmiddels is zij
mentor van een aantal vrouwen.
Zij komt één keer per week langs
en regelt daarnaast veel dingen
vanuit huis. “Natuurlijk word ik
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HQKXQNLQGHUHQ [vervolg]
abonnement. Christina heeft er
zin in. “Ik heb ooit wel met computers gewerkt, maar ben alles
vergeten. Nu kan ik opnieuw beginnen. Zo kan ik straks mijn
dochter helpen die in de tweede klas van de Havo zit.” Dat is
ook precies de bedoeling van het
Harriet Tubman Huis: de vrouwen
zoveel mogelijk voorbereiden op
een zelfstandig bestaan, hier in
Nederland of soms in hun land
van herkomst.

tot rust gekomen en heb weer
hoop gekregen.” Christina en
Christabel maken kans op een
verblijfsvergunning, maar het
definitieve besluit hierover laat
nog wel even op zich wachten.
Toch durft Christina al voorzichtig vooruit te kijken. “Mijn
dochter is alles voor me. Ze doet
het goed op school, maar toch
maak ik me vaak zorgen om haar.
Ik ben bang dat ze net als ik, in
verkeerde handen valt. Het enige wat ik wil is dat Christabel een
0RRLHWRHNRPVWYRRUGRFKWHU
mooie toekomst tegemoet gaat.
Met Christina gaat het inmid- Daar leef ik voor.”
dels een stuk beter. “Ik ben zo
blij met deze veilige plek. Dit is
Valerie Kierkels
mijn huis, mijn alles. Ik ben echt

Eva met 4-jarige Shivan

soms verdrietig van het onrecht
dat veel van onze bewoonsters
is aangedaan. En van de strenge
regels hier in Nederland. Maar
het contact met de vrouwen en
kinderen geeft mij vooral veel
energie.”

9RRUEHUHLGHQRS]HOIVWDQGLJEHVWDDQ
De vrouwen starten binnenkort
met de door Cordaid Bond Zonder
Naam gesponsorde computerlessen. Ook worden drie laptops
aangeschaft en een internet-
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:LMGDQNHQXYRRUXZVWHXQ
Dankzij uw steun kunnen we initiatieven, zoals het
Harriet Tubman Huis, steunen.

