Interview cliënt van 2GO/maatjesproject mensenhandel
Hoe was het toen je Marcel voor de eerste keer ontmoette?
De eerste keer hebben we met de projectleider erbij afgesproken in de stad. We dronken
een koffie, kletsten een beetje en Marcel vroeg me wat ik zou willen doen de komende tijd.
Het voelde nog een beetje onwennig, maar dat was logisch, het was nog allemaal nieuw.
Wat hebben jullie al allemaal gedaan?
We hebben allerlei verschillende dingen gedaan: we zijn naar andere steden geweest zoals
Delft en Leiden, we drinken koffie samen, we gaan naar de bios, naar het strand, doen een
drankje op het terras enzovoorts.
Wat vind je het leukste aan het contact met Marcel?
Het samen optrekken en leuke dingen doen vind ik mooi, maar de band die we hebben vind
ik het belangrijkst. Hoe vaker we elkaar hadden ontmoet, hoe meer ik hem ook vertrouwde
en hoe meer ik durfde te praten over wat me bezighield. Als we niet afspreken hebben we
ook wel eens contact via Whatsapp. Ja, het is eigenlijk een soort vriendschap geworden.
Waarom heb je gekozen voor een maatje?
Ik woonde in een huis van Stichting Wende en kende eigenlijk geen mensen in Den Haag. Ik
voelde me vaak alleen. Ik kreeg daar ook training in weerbaarheid en de trainster vroeg mij
of ik een maatje zou willen. Dat wilde ik graag.
Zou je andere mensen een maatje aanraden?
(Cl. denkt dat ik bedoel of hij Marcel zou aanraden, wat Marcel een hoop complimenten
oplevert. Bij uitleg zegt hij:)
Ja natuurlijk! Als je een stad of een land niet kent is het hartstikke fijn als iemand je
meeneemt, erop uit. Veel mensen die alleen zijn en zich alleen voelen, durven misschien niet
goed zelf erop uit te gaan. Zij kunnen door een maatje echt geholpen worden, door samen
leuke dingen te doen en elkaar te leren kennen.
Wat leer je van Marcel en van het contact met hem?
Hij heeft me erg geholpen om de stad te leren kennen, zoals museums, cultuur, het centrum,
maar het grootste is voor mij toch het vertrouwen dat is ontstaan.
Verder heeft hij me gemotiveerd om werk te zoeken en stimuleerde hij me om informatie te
zoeken als ik iets nodig had, bijvoorbeeld voor werk, cursussen en school. Hij heeft me
gestimuleerd om een cursus Nederlands te gaan doen en we oefenen ook samen! Verder is
hij een keer mee gegaan naar een dansles. Daarna ben ik alleen gegaan.
Wil je verder nog wat zeggen?
Ik vind het mooi dat dit georganiseerd wordt! Ik voelde me alleen en een maatje heeft me erg
geholpen!

