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Op 12, 13 en 19 oktober jl. maakten zo’n 600 eerstejaars studenten 
sociaal werk van de Hogeschool Rotterdam tijdens verschillende 
bijeenkomsten kennis met nieuwe burgers, professionals in de stad 
Rotterdam. Mohammed Ali, Johanna Aguillon en Ishmail Kamara 
namen de studenten mee in hun reis van hun thuisland naar hier. 
Hoe zag hun jeugd eruit? Wat hebben ze meegemaakt? Waarom 
moesten ze vertrekken uit hun land? Het geheel werd georganiseerd 
door Saskia Möhlmann in samenwerking met Esseline van de Sande 
in Verhalenhuis Belvédère, een huis vol verhalen en erfgoed. 

                          Verhalenteam 

 
Door middel van luisteren, vragen stellen en onderzoeken leren de 
studenten de vertellers kennen, maar ook andersom. Zo komen 
thema’s als moed, betekenisvolle relaties, familie op afstand en over 
het beeld van ‘de vluchteling’ aan bod. Wat kunnen deze 
aankomende sociaal werkers betekenen voor nieuwe burgers? De 
diversiteit aan studenten maakt Ishmail hoopvol voor de toekomst. 
“Zo’n diverse groep is goed voor een inclusieve samenleving.” 
        

       Ishmail Kamara, schrijver & dichter 

  
Tijdens de ontmoeting tussen de leerlingen en de vertellers 
voel je een omslag. “De studenten gingen ontspannen en 
voorzichtig het gesprek in, maar door het verhaal heen groeide 
dit naar verbazing en interesse,” aldus Johanna. Haar 
boodschap aan de toekomstige sociaal werkers is het gebruik 
van iemands naam, het mooiste woord ter wereld. Dat maakt je 
een persoon en niet alleen een nummer. 
                         Johanna Aguillon, journalist & regisseur 

 
De studenten krijgen in de ongedwongen sfeer van het 
Verhalenhuis Belvédère de kans kennis te maken met 
nieuwe burgers in de stad. Daarnaast geeft het ook onze 
vertellers de kans om jonge stadsgenoten te ontmoeten 
en hun verhalen met hen te delen. “Ik vond het fijn om 
empowering levenslessen door te geven en hoop dat ik iets 
heb kunnen bijdragen aan hun leerweg,” vertelt 
Mohammed. “De interesse van de studenten na de sessies 
en dat sommigen nog steeds in contact zijn met mij maakt 
me trots en vult mijn hart met vreugde. Ik heb veel geleerd       

Mohammed Aklan, HR manager                   tijdens dit proces, maar het mooiste van alles zijn de 
  connecties die we hebben gemaakt. Dit is een mooie          
manier om connecties en inclusiviteit te creëren.” 

  
Met trots en tevredenheid kijken wij terug op onze samenwerking met de Hogeschool Rotterdam en 
de vertellers. “De Hogeschool heeft ons het vertrouwen gegeven deze ontmoetingen te leiden en 
gelukkig zullen we met dit project elkaar blijven ontmoeten.” Saskia Möhlmann 
 
 
 
 


