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Inhoud



interculturele storytelling workshop met een nieuw onderzoeksteam, bestaande 
uit postdoc Joan van Geel, wier liefde voor het werken met jonge mensen 
naar voren komt in alles wat ze doet, en de vier PhD-studenten van het MO-
TRAYL-project: Gladys Akom Ankobrey, Sarah Anschütz, Laura Ogden en 
Onallia Osei. Deze vier studenten werkten ieder op één van de locaties van het 
onderzoeksproject – in respectievelijk Nederland, België, Duitsland en Ghana 
– én ze hebben alle vier zelf ervaring met migratie. Zij leefden en werkten bijna 
anderhalf jaar met hun jonge onderzoeksdeelnemers. De vertrouwensrelatie die 
zij met hen hadden opgebouwd speelde een belangrijke rol in het slagen van de 
workshop.

Hoewel de workshop was bedoeld om iets ‘terug te doen’ voor onze 
onderzoeksdeelnemers, raakten wij zelf ook geïnspireerd door de ervaring. 
Dit liet opnieuw zien hoeveel er te winnen valt op het moment dat 
sociaalwetenschappelijke onderzoekers en kunstenaars de handen ineenslaan. 
Het gezamenlijke resultaat is niet slechts dit boek, maar de gehele workshop 
beleving. Zoals Franka opmerkte, “Aan het eind [van de workshop] leefde er een 
saamhorigheidsgevoel onder de jongeren, een krachtig besef niet alleen te zijn 
in de wereld. Ik vond het fijn om hiervan deel uit te maken en raakte nog meer 
overtuigd dat samenwerkingen tussen de academische wereld en creatievelingen 
de wereld een betere, en gelukkigere plek kan maken voor iedereen.’’

Ik wil iedereen bedanken die de workshop zo’n krachtige ervaring heeft gemaakt: 
aan de jonge deelnemers, dankjewel voor jullie vertrouwen in ons; aan Franka, 
mijn ‘ziel zuster’, dankjewel voor de inspiratie die je deze jonge mensen gaf; aan 
mijn onderzoeksteam, jullie gevoeligheid, respect voor jongeren en intelligentie 
maken het werken met jullie een waar plezier; en aan de studenten van de 
hotelschool, jullie enthousiasme heeft mede gezorgd voor de aangename sfeer 
die de workshop kenmerkte!

Valentina Mazzucato
Maastricht, May 2020

Voorwoord
Dit boek is het resultaat van onze poging iets ‘terug te geven’ aan jongeren 
van Ghanese afkomst die hebben deelgenomen aan het internationale 
onderzoeksproject ‘Mobility Trajectories of Young Lives—Transnational Youth 
in Global South and North (MO-TRAYL)’. Wij organiseerden een driedaagse, 
interculturele storytelling workshop, getiteld ‘Finding Your Voice’. Het doel van 
de workshop was om deelnemers vaardigheden mee te geven waarmee ze hun 
verhalen konden delen, in hun eigen stem, over opgroeien tussen Ghana en het 
Europese land waar ze wonen. De workshop werd gehouden in juni 2019 in 
Château Bethlehem, een opleidingshotel in Maastricht. 

De workshop komt voort uit mijn ervaring met het ontwikkelen van een workshop 
creatief schrijven als onderdeel van een vorig onderzoeksproject, genaamd 
‘Transnational Child Raising Arrangements’ (TCRA). De jongeren die aan die 
workshop deelnamen woonden in Ghana terwijl hun ouders naar het buitenland 
waren verhuisd. In sommige gevallen hadden deze kinderen zelf elders in de 
wereld gewoond, maar waren zij door hun Ghanese ouders teruggestuurd naar 
Ghana om daar naar school te gaan. Voor deze workshop werkte ik samen met een 
Amerikaanse literaire auteur met Cubaanse wortels, Ana Menéndez, een expert 
op het gebied van het opzetten en geven van workshops creatief schrijven, en een 
Ghanese kinderboeken schrijfster, Franka Andoh. Samen ontwikkelden we een 
driedaagse workshop creatief schrijven, die Franka in juni 2012 gaf in samenhang 
met één van de academische conferenties van het project. Aan het eind van de 
conferentie lazen de jonge deelnemers hun verhalen voor aan het publiek. Na 
drie dagen met Franka hadden zij verhalen geschreven die een alternatieve kijk 
gaven op hun werkelijkheid als jongeren waarvan de ouders gemigreerd zijn. De 
jongeren beschreven hun ervaring vaak met veel gevoel voor nuancering. Een 
paar verhalen zijn ook gepubliceerd op de website van de TCRA-project (www.
tcra.nl).

Tijdens de workshop in Ghana ontdekten Franka en ik dat we veel met elkaar 
gemeen hebben. Onze ideeën harmonieerden en onze samenwerking verliep 
moeiteloos. Ik aarzelde dan ook niet om haar nogmaals uit te nodigen voor deze 
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en ontwikkelden vaardigheden op het gebied van creatief schrijven, interviewen 
en spreken in het openbaar – vaardigheden die in allerlei contexten in hun 
leven van pas zullen komen. De workshop bestond uit sessies over schrijven, 
interviewtechnieken, het opnemen van geluid, het voorlezen aan publiek en het 
maken van een podcast. In dit boek zijn hun verhalen opgenomen, en op onze 
website (www.motrayl.com/stories/youth-workshop) zijn ook hun stemmen te 
beluisteren terwijl zij hun verhalen voorlezen en andere deelnemers interviewen. 
De deelnemers gaven ons toestemming om de verhalen in deze bundel onder 
hun voornaam op te nemen.

Hoewel dit boek aanvankelijk was bedoeld om een stem te geven aan onze 
onderzoeksdeelnemers, realiseerden we ons gaandeweg dat onze ervaringen 
mogelijk ook bruikbaar zijn voor mensen die een vergelijkbare workshop willen 
organiseren. Naast de verhalen van de jonge mensen bevat dit boek reflecties, 
lessen die we hebben geleerd en een programmabeschrijving, die vermoedelijk 
nuttig zijn voor iedereen die iets vergelijkbaars wil organiseren. De reflecties 
vloeien voort uit onze positie als onderzoekers binnen een project, maar ze 
zijn op zo’n manier geschreven dat ze nuttig te zijn voor iedereen die werkt met 
jongeren, met of zonder migratie-achtergrond, of het nu gaat om docenten, 
kampleiders, projectleiders of onderzoekers.

We beginnen het boek met interviews met twee van de organisatoren van de 
workshop, Valentina en Franka, om de lezer meer informatie te verschaffen 
over onze motivering voor de workshop. De onderzoekers deden mee aan de 
workshop als deelnemers om het vaste rolpatroon van docent/onderzoeker versus 
scholier/jongere te doorbreken. Hoewel de verhalen van de jonge workshop 
deelnemers de kern van het boek vormen, hebben we ook een paar verhalen 
van ons, onderzoekers, over ons eigen leven toegevoegd. De verhalen volgen 
op de twee interviews en worden op hun beurt gevolgd door drie reflecties die 
zijn gebaseerd op onze voorbereidingen en observaties voor, tijdens en na de 
workshop. We reflecteren op de verrijkende ervaringen van de workshop, voor 

Dit boek is het product van een gezamenlijk project van onderzoekers, een 
literaire auteur en een groep jongeren. Het doet verslag van een workshop die 
we in juni 2019 in Château Bethlehem in Maastricht organiseerden als onderdeel 
van het nog altijd voortdurende MO-TRAYL-onderzoeksproject. MO-TRAYL 
staat voor ‘Mobility Trajectories of Young Lives—Transnational Youth in 
Global South and North’ en wordt gefinancierd door een Consolidator-beurs 
van de European Research Council. Het MO-TRAYL-project onderzoekt hoe 
verschillende vormen van mobiliteit de levens van jongeren met een migratie-
achtergrond beïnvloeden nadat zij of hun ouders zijn gemigreerd. Hoewel er veel 
onderzoek is gedaan naar de impact van migratie op jongeren, wordt er zelden 
gekeken naar reizen van en naar hun land van herkomst of dat van hun ouders. In 
sommige Europese landen beschouwen scholen die mobiliteit als een mogelijke 
factor die de educatieve voortgang van jongeren met een migratie achtergrond 
belemmerd. Maar is dit wel zo? Er is niemand die dit echt weet omdat dit niet 
eerder onderzocht is. Om deze reden besloot het MO-TRAYL-project die 
reizen nader te onderzoeken. MO-TRAYL richt zich op jongeren van Ghanese 
achtergrond die in drie Europese landen wonen – België, Duitsland, Nederland 
– en in Ghana. Er wordt uitgegaan van een benadering die jongeren centraal stelt 
om te begrijpen hoe zij zelf hun reizen naar of vanuit Ghana ervaren, wat die 
reizen voor hen betekenen en hoe ze hun persoonlijke groei beïnvloeden. Ook 
hebben wij een aantal jongeren vergezeld tijdens hun reizen naar Ghana. We 
laten zien hoe zowel korte bezoeken als langere verblijven van invloed zijn op 
hun studietraject, hun aspiraties voor de toekomst en hun zelfbewustzijn.

Het MO-TRAYL-team organiseerde de workshop om iets ‘terug te doen’ voor 
onze onderzoeksdeelnemers, met wie de onderzoekers op dat moment ruim een 
jaar hadden samengewerkt. Maar we wilden deze jonge mensen op deze manier 
ook helpen bij het vinden van hun eigen stem. In onderzoek, de politiek en bij 
publieke events voeren volwassenen doorgaans het woord namens jongeren, 
waardoor de ‘stem’ van jonge mensen vaak niet wordt gehoord. Tijdens de 
workshop, die we ‘Finding Your Voice’ noemden, schreven jongeren verhalen 
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wensen tegemoetkwamen. Iedere deelnemer beschikte over een ruime, smaakvol 
ingerichte eigen slaapkamer. We noemen in het bijzonder het kasteel omdat de 
omgeving veel invloed heeft op het doen en laten van mensen. De schoonheid 
van het kasteel en de omgeving, de vriendelijkheid van de staf – alles droeg bij 
aan een sfeer waarin de deelnemende jongeren zich bijzonder en gewaardeerd 
voelden. Tijdens de workshop zei Jackie, één van de workshopdeelnemers, tegen 
Valentina, de onderzoeksleider: “Deze plek is zo bijzonder. Ik ben nog nooit in 
een kasteel geweest. Maar waarom hebben jullie al dat geld aan ons uitgegeven?” 
Valentina wist niet anders te reageren dan met de woorden “omdat jullie het 
waard zijn!” Jackie was een tijdje stil terwijl ze door de gang liepen en zei toen, 
“Ja, ik denk dat je gelijk hebt!”

Dat de jongeren zich door deelname aan de workshop gesterkt voelen, blijkt uit 
deze woorden van een deelnemer (die bij groepssessies relatief weinig zei): “Deze 
workshop was nuttig voor mij. Ik heb erdoor geleerd dat ik een bepaald vuur 
in me heb en dat ik dat moet laten vlammen waar ik ook ben. En dat ik mezelf 
niet moet onderschatten.” Ze schreef uiteindelijk één van de meest evocatieve 
verhalen. Na afloop van de workshop schreef zij nog een verhaal tijdens een 
afspraak met de veldonderzoeker in de openbare bibliotheek. Andere deelnemers 
gingen eveneens verder met schrijven. Eén deelnemer begon een blog over de 
ervaringen van jongeren die tussen meerdere culturen opgroeien, en weer een 
ander deelde een nieuw verhaal op Facebook.

De workshop was niet alleen bijzonder inspirerend voor de jonge deelnemers, 
maar voor ons allemaal. Het was voor iedereen een ware interculturele ervaring, 
mede wellicht omdat alle deelnemers en onderzoekers mobiliteit in hun 
biografieën hebben, maar ook door de verschillende culturele achtergronden 
van workshopleider Franka en de illustratoren. De workshop liet voortdurend 
ruimte voor reflectie op onze eigen interculturele ervaringen. Het werd nogmaals 
duidelijk hoeveel er door de kruisbestuiving tussen wetenschap en kunst te 
winnen valt, op het vlak van zowel materiële als zintuiglijke kennis en ervaring. 
We hopen dan ook dat dit boek soortgelijke projecten inspireert. 

zowel de deelnemers als de onderzoekers, en gaan in op enkele uitdagingen die 
we tegenkwamen. Het boek eindigt op dezelfde manier als de workshop: met 
indrukken van deelnemers over wat zij door de workshop hebben geleerd. Aan 
het eind is een bijlage toegevoegd met het workshop schema en een uitleg van de 
activiteiten als praktische handleiding. We hebben bovendien twee illustratoren 
gevraagd om kleur aan ons boek toe te voegen. Chris Opheij, een Nederlandse 
illustrator die in Tanzania heeft gewoond en gewerkt, zorgde voor levendige 
illustraties bij de verhalen, en Enoch Yaw Mensah, een Ghanese illustrator die in 
Ghana woont en werkt, heeft de verschillende secties van het boek geïllustreerd 
op basis van zijn interpretatie van tijdens de workshop gemaakte foto’s. 

De jongeren die meededen aan de workshop waren ook onderzoeksdeelnemers 
in één van de drie Europese locaties van het MO-TRAYL-project. Om financiële 
en logistieke redenen konden we niet iedereen uitnodigen. Dit betekent dat 
sommige onderzoeksdeelnemers niet konden deelnemen aan de workshop. 
We hadden voorzien dat er op het laatste moment deelnemers zouden afhaken 
door verplichtingen in het kader van een zomerbaan of hun kerk, of omdat ze 
geen toestemming van hun ouders kregen of niet over de juiste reispapieren 
beschikten. Met veel moeite konden we voor één deelnemer alsnog toestemming 
regelen om te reizen. Uiteindelijk namen drie jonge mannen en zeven jonge 
vrouwen tussen de 16 en 23 deel aan de workshop. De meeste deelnemers kenden 
elkaar voorafgaand aan de workshop niet.

De locatie was een belangrijke factor in de sfeer die we wilden scheppen. Onze 
keuze viel op de Hotel Management School in Maastricht, ondergebracht 
in Château Bethlehem en omgeven door een prachtige tuin met terras. Het 
kasteel gaf ons de mogelijkheid om de workshop af te wisselen met leuke 
buitenactiviteiten en enkele walk-and-talk sessies op het terrein van het kasteel. De 
workshopbijeenkomsten werden gehouden in mooie hoge ruimtes met bewerkte 
plafonds, terwijl we buiten op het terras genoten van onze maaltijden op warme 
zomerdagen. We werden bediend door de enthousiaste en uiterst vriendelijke 
studenten van de hotelschool, die op een flexibele manier aan onze speciale 

1110



maken. Als we als politici, ondernemers en docenten empathie kunnen voelen, dan zijn we 
beter in staat ons werk te doen en bij te dragen aan gezamenlijke belangen. 

In het geval van jongeren met een migratie-achtergrond weet ik uit onderzoek dat zij veel 
meer obstakels tijdens hun onderwijstraject tegenkomen dan kinderen zonder migratie-
achtergrond vanwege onder andere racisme of het onvermogen van docenten.  In mijn ogen 
zijn deze kinderen uitzonderlijk omdat zij veel weten te bereiken, ondanks de obstakels die 
andere kinderen niet hoeven te overwinnen. Om die reden is het heel belangrijk om deze 
jonge mensen te doordringen van het besef dat ze bijzonder zijn om wat ze hebben bereikt, 
want dat krijgen ze volgens mij niet vaak te horen vanuit hun eigen omgeving. Op mijn 
eigen kleine manier, als hoogleraar aan de universiteit, kan ik een beetje bijdragen aan wat 
zij weten en hoe ze dingen doen, en dat betekent veel voor me.

Wat hoopte je met deze workshop te bereiken?
Het werken met jonge mensen is heel belangrijk voor me omdat hun stem vaak niet 
gehoord wordt. In onderzoek over jonge mensen hoor je hun verhalen meestal via de stem 
van volwassenen. Gewoonlijk vragen onderzoekers aan ouders, docenten, maatschappelijke 
hulpverleners of gezondheidszorgprofessionals hoe het met deze jongeren gaat. Zij worden 
veelal beoordeeld op grond van tests, maar slechts zelden komen hun meningen rechtstreeks 
naar buiten. We testen alleen hun niveau of bepaalde capaciteiten, bijvoorbeeld voor een 
vak als wiskunde. Met dit project wilde ik naar de verhalen van jonge mensen zelf luisteren 
en die verhalen met een breder publiek delen.

Het doel van de workshop was om de jongeren een stem te geven, zodat hun verhalen 
rechtstreeks de mensen bereiken die er mogelijk belangstelling voor hebben, zoals 
docenten en ouders. Creatief schrijven is een prachtige manier om creatieve energie los te 
maken, en het talent en vermogen van jonge mensen te ontplooien, iets dat vaak niet wordt 
gewaardeerd in een schoolsysteem dat op het aanleren van andere vaardigheden is gericht. 

Ik heb het gevoel dat je echt om deze jonge mensen geeft. Is dit in jouw geval misschien 
omdat je zelf op veel verschillende plekken bent geweest en daardoor begrijpt hoe 
het voelt om in een omgeving te zijn die volstrekt afwijkt van je eigen omgeving?
Ik ben blij dat je die vraag stelt. Toen ik nadacht over hoe ik lesgeef en waarover, zoals 
migratie en kwesties rond globalisering en ontwikkelingslanden, besefte ik dat ik los van de 
inhoud altijd een gevoel van empathie probeer uit te dragen aan mijn studenten. Ik wil dat 
ze in staat zijn om in de schoenen van een ander te gaan staan, iemand die mogelijk onder 
geheel andere omstandigheden leeft als zijzelf, en om vervolgens te proberen te begrijpen 
waarom mensen denken en handelen zoals ze doen. In de loop der jaren heb ik oefeningen 
ontworpen die bijdragen aan de ontwikkeling van empathie voor anderen, en dan vooral 
migranten omdat ik de afgelopen jaren vooral over migratie college geef. Aan jonge mensen 
leren empathie op te brengen is volgens mij cruciaal als we de wereld een betere plek willen 

Interview met Valentina
Franka, een ervaren schrijver uit Ghana en onze workshop facilitator, sprak met de 
hoofdonderzoeker van het MO-TRAYL-project, Valentina Mazzucato, over de workshop en 
haar werk. Franka moedigt je aan om het helemaal te lezen “omdat ieder woord ertoe doet.”
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Met deze workshop beoogde het MO-TRAYL-onderzoeksteam iets terug te geven aan 
de jonge deelnemers, meer inzicht te verwerven in het leven van transnationale 
jongeren en dit te delen met een breder publiek. Wat was jouw hoop als creatief 
schrijver voor de workshop?
Okay, je weet dat ik geïnteresseerd ben in kunst, en voor mij is kunst één groot instrument 
voor zelfexpressie en het opbouwen van zelfvertrouwen. En één van de dingen die ik echt 
uit deze workshop wilde halen, was dat de jonge mensen zich na afloop empowered zouden 
voelen om vol vertrouwen de wereld in te gaan en hun eigen stem te ontdekken, wat die 
stem ook is of kan zijn. Ik wilde dus dat ze hier een beetje gesterkt de deur weer uitgaan, 
een beetje empowered, en voor zichzelf mogelijkheden gaan openen op het gebied van 
creatieve expressie, zelfexpressie en hun eigen stem vinden, op welke manier dan ook. 

Wat vind je van de resultaten van de workshop?
Nou, ik wil hier het woord ‘nederig’ gebruiken, want ik had geen van die jonge mensen eerder 
ontmoet, en zij vertrouwen hun waarheid aan jou toe. Ik wil ‘waarheid’ hier benadrukken, 
want het is heel makkelijk om een sprookje of een verzonnen verhaal te schrijven. Maar de 
waarheid schrijven, weet ik uit ervaring, is zelfs voor een schrijver heel moeilijk, omdat de 
waarheid pijnlijk is. In de eerste plaats voel ik me dan ook nederig omdat het een voorrecht 
is om erbij te zijn; en in de tweede plaats omdat zij in staat waren om vrij diep in zichzelf 
te graven en uiting te geven aan gevoelens en ervaringen die hen op het punt gebracht 
hebben waar ze nu zijn. 

Waren er in de workshop verrassingen voor jou?
Zeker. Weet je, ik denk dat je bepaalde indrukken hebt zodra je mensen voor het eerst ziet; 
je krijgt indrukken, je weet dat we allemaal mens zijn. Uiteindelijk merk je dat je er iemand 
bij hebt die heel stil lijkt te zijn, en die dan de volgende dag een verhaal schrijft waar je 
gewoon om moet schaterlachen. Ik bedoel maar, het laat zien dat dat er allerlei talenten 

Interview met Franka
Aan het einde van de workshop, sprak het MO-TRAYL-team met onze workshop facilitator, 
Franka Maria Andoh, over haar doelstellingen voor en ervaring met de workshop. Lees verder 
om meer te horen over haar reflecties over deze kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap. 

Hoe heeft Mr. Fletcher je onbewust aangezet om die weg in te slaan?
Mr. Fletcher is een heel bijzondere basisschoolleraar die ik kreeg toen ik vanuit Italië in de 
Verenigde Staten terecht kwam. Hij was de eerste gekleurde persoon die ik ooit zag. Hij had 
een gigantisch afro-kapsel dat steeds wiebelde zodra hij zijn hoofd schudde. Ik herinner me 
dat hij me een knuffel gaf toen hij mij voor het eerst zag. Ik schrok daar enorm van. Ten eerste 
omdat ik dat soort haar niet eerder had gevoeld. Ten tweede omdat ik uit een heel formeel 
onderwijsstelsel in Italië kwam, en geen docent zich ooit op die manier tegenover mij had 
uitgedrukt. Dit was dan ook een hele bijzondere ervaring. Voor mij symboliseert Mr. Fletcher 
alles dat goed was aan het Amerikaanse schoolsysteem. Hoewel ik een buitenlander was 
en amper de taal sprak, gaf hij mij het gevoel dat ik welkom was en ertoe deed. Door zijn 
warmte en openheid kroop ik uit mijn schulp en kreeg ik moed. Ik werd opener, minder bang 
en leerde de taal in drie maanden. Dat kinderen zorg en liefde nodig hebben, is één van 
de grote levenslessen. Alle kinderen worden immers met talenten geboren. We moeten de 
verantwoordelijkheid nemen om ze een goede basis te verschaffen om tot bloei te komen. 
Ze moeten ook leren om hard te werken als ze ouder worden en dat de dingen niet zomaar 
in hun schoot vallen. Voor mij gaat het dus om liefde, zorg en hard werken. Je moet jonge 
mensen lovend toespreken wanneer ze hard werken en iets tot stand brengen.

Met alles wat er momenteel gaande is in de wereld rondom migratie, ben je dan van 
mening dat dit het goede moment is voor het werk dat je doet?
Absoluut! We moeten vanuit een ander kader over migratie gaan nadenken, want landen 
die migranten ontvangen worden er feitelijk alleen maar rijker door. Ik ben ervan overtuigd 
dat je de talenten en middelen die in je land beschikbaar zijn, kunt gebruiken om ervoor 
te zorgen dat mensen zich meer welkom en gewaardeerd voelen. Dit maakt van migratie 
bovendien een positieve kracht. Het draagt bij aan je eigen land omdat mensen die zich 
welkom voelen dankbaar zullen zijn en willen bijdragen aan een land. Wanneer je anderzijds 
mensen behandelt als onwelkome gasten, dan zullen ze alleen blijven als ze nergens anders 
heen kunnen. Ze zullen zich gediscrimineerd voelen en wrok ontwikkelen tegen het system. 
Ze zien dan geen reden om een eigen leven op te bouwen in dat land. Voor mij is het goed 
ontvangen van mensen dan ook een win-win situatie: het land heeft er baat bij en ook de 
migranten.
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diep in mensen verborgen zitten die je bij de eerste ontmoeting mogelijk niet ontdekt. Maar 
met een beetje plagen, een beetje verleiden, een beetje hulp en aanmoediging zullen zij in 
zichzelf iets vinden waarvan ze misschien zelf niet wisten dat het er was. Dit waren een paar 
van de verrassingen.

Kun je beschrijven hoe je deelnemers door het schrijfproces hebt geleid?
Wanneer ik een workshop ga geven, wanneer ik mijn waarheid kan delen en over mijn 
ervaringen kan spreken (lang niet allemaal gelukkige ervaringen overigens), heb ik altijd het 
idee dat mensen zich op hun gemak voelen en dat ze zich realiseren dat er niks verkeerds aan 
is om te zeggen dat je een lastige periode achter je hebt of dat je iets hebt meegemaakt dat 
niet zo plezierig was. Het voorlezen uit eigen werk, dat vooral uit creatieve non-fictie bestaat, 
zette volgens mij dan ook de juiste toon, en moedigde deelnemers aan hun waarheid te 
delen.
De voorgelegde vragen waren een combinatie van [mijn] vragen en door de onderzoekers 
geformuleerde vragen. En ze werkten echt goed, omdat ze creatieve reacties losmaakten 
zonder rechtlijnig te zijn. Maar ook de onderzoekers zullen in die creatieve reacties antwoorden 
op hun vragen hebben gevonden. Het was volgens mij dan ook een goed huwelijk tussen 
de wetenschap en de op creativiteit gerichte kunsten. En ik hoop dat dit het begin is van nog 
veel andere, verschillende samenwerkingsprojecten, zoals rondom film, muziek en theater. 

Nog een paar laatste gedachten?
Ik moet erkennen dat ik aan het begin wat nerveus was, en niet wist wat ik kon verwachten. 
Maar nadat ik de verhalen gezien had en na onze één-op-één gesprekken [met de 
deelnemers] was ik echt ontroerd door sommige verhalen. Ik bedoel, ik was zelfs tot tranen 
toe geroerd en moest mezelf op een bepaald moment verontschuldigen, omdat ik vond dat 
‘je een volwassen vrouw bent en wordt verwacht sterk te zijn.’ Maar, weet je, het gaf me 
tegelijk een gevoel van nederigheid en het inspireerde me, omdat als ik kijk naar toen ik 
op die leeftijd was, er [in die verhalen] een zekere wijsheid en kennis over het leven zit, die 
ik in alle eerlijkheid destijds niet bezat. En ik zeg altijd, het maakt niet uit hoe oud je bent, 
je kunt altijd door een ander persoon worden geïnspireerd, zelfs een kind van twee kan dat 
doen. Terwijl je geeft, krijg je dus ook iets terug. Terwijl ik hen dus hopelijk die aanmoediging 
en empowerment heb geboden, zo hebben zij mij op hun beurt geïnspireerd. Zij maken 
mij ook sterker, en ze doen me ook beseffen dat er overal in de wereld al die verhalen zijn. 
Hoe brengen we die verhalen naar buiten op een manier dat andere mensen ook tot inzicht 
komen?
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decisions as a kid. There used to be sometimes when my cousins would beat or 
punish me for doing something bad, but my auntie’s husband would always stand 
by me and warned my cousins never to touch or do anything to me. 

Living in Ghana, one has to learn about something that really explains our 
Ghanaian identity. One biggest day that is celebrated by many Ghanaians in 
Ghana or abroad is the Independence Day. Independence Day is the day Ghana 
gained its independence through the toil of some great men who fought for the 
land. One of these great men is Osagyefo Doctor Kwame Nkrumah who was bold 
enough to fight for our rights and declared on the 6th of March 1957 that “Ghana 
our beloved Country is free forever,” which has become a common saying among 
Ghanaians on this particular day. On this day people from all walks of life in 
the country visit the Independence Square, where the occasion mostly takes 
place, and experience a brief history of our country, poems, traditional dance, 
speeches from the President and his Cabinet, and all. Kwame Nkrumah was the 
first President of the Republic of Ghana and a person known worldwide because 
of the impact he had on Sub-Sahara Countries. Childhood memories will never 
be fun without all these stories. Ghana really suffered a lot when the white people 
from Europe came to Ghana to colonise us. They made some people slaves and 
sold them to people in Europe, America and other countries that were developed 
by them. Slavery is never a thing any Ghanaian or African would like to hear 
about, since it creates some strong emotions of how our forefathers were treated 
and the kind of lives they lived. 

After living in Kumasi, I moved to Accra in 2009, where I lived with my mum 
and my auntie in a town called Chorkor Mamprobi. There I met my little sister 
who was then 3 years old. I only saw my sister when she used to visit me with 
my mum. Later that same year, we moved to a house that we rented and there I 
lived with my mother after so many years of staying with my maternal auntie. My 
auntie used to visit me when I left Kumasi. Anytime she visited, she would always 
advise me to be a good girl and don’t misbehave. I later started schooling in Accra. 

Belinda’s story
Home is a place where I feel so comfortable and relaxed. Ghana is my home and 
the best home ever to me. As a young girl born and raised in a small Town in the 
Ahafo Ano-North District, life hasn’t been easy as compared to kids born and 
raised in Europe and America.

Tepa, a small town in the Ashanti Region, is where I was born and raised ‘til I 
was two years of age. I later moved to stay with my aunt in a town called Bohyen, 
a suburb of Kumasi. I felt so welcome and also felt at home since I had a lot of 
family members surrounding me. I have a close relationship with my maternal 
side more than my paternal side. I had lived with a lot of family members almost 
all my life time who had great impacts in my life. 

In Kumasi, I started schooling where I met a lot of friends who really meant a 
lot to me, as young as I was. It was always fun having friends at school who you 
can play and have fun with. I have been to several schools in my life. I actually 
thought changing of schools always wasn’t something right, since I felt I was 
always left behind, since my friends were always promoted in which I had to 
repeat a class because of my age. I sometimes cried about that which actually 
attracted my aunt’s attention. She always says, “Never get worried because I will 
always be there for you.”

My aunt was a baker when I moved to stay with her, but that didn’t take her 
attention from me. She did everything possible to make me feel comfortable and 
good at home. She treated and accepted me as her own child even though my 
parents were alive and they also loved me. My mother used to visit me most of 
the time whilst I was living with my aunt. She never forgot she had a baby girl 
somewhere and she loved me so much more than I could ever imagine. Growing 
up and staying with a busy woman like my aunt was something hard, since she 
sometimes had to leave as early as 2am in the morning to get to her workplace. I 
would sometimes cry when I wake up and find out that she is gone. That wasn’t 
a problem, since her husband was always there for me, loved and supported my 
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out and I passed with good grades. Later the same year, our school placement was 
out. Wow! You can just imagine how everyone was waiting for his or her dream 
Senior High School. Unfortunately for me, I didn’t get the high school I wanted 
to attend, but had a different one. At first, I cried about that, knowing well that 
I never dreamt of going to Mfantsiman Girls Senior High School, since it was a 
school that was tagged with a bad name.

The time came for us to go to school, the most anticipated moment of that time. 
Hahahahahaha!! I packed all my things that a fresher like me will need in Senior 
High School. On the 3rd of October 2013, we travelled all the way to Central 
Region with one of my schoolmates who also had the same school. You thought I 
was alone, right? Sorry, I had a close friend who was like a sister with me. Within 
3 hours, we finally arrived in the school. We went straight to the administration 
block to pay for some bills, and we were later directed to our Assembly Hall. 
When we entered, I saw people packed in the Assembly Hall. They were all 
freshers who had come fresh to the school just like me. I searched for my house 
stand and went there to check my things, after which we had to wait for some 
time before the House prefect directed us to our house. It wasn’t easy for the first 
time because we were actually bullied. Some cried and regretted being there, but 
later most people got used to that and never complained. 

A new life wasn’t easy for me, since you had to live on your own and live without 
your parents around. A lot of challenges came my way, but with God on my side 
and daily prayers, I was able to sail through the four walls of Mfantsiman Girls. 
I spent 2 years in Mfantsiman and later moved to Hamburg. I never thought I 
would one day join my Dad in Hamburg. I had no idea when he was working on 
my documents to pick me up.

I was one day in school and I had a call by our house mistress, who informed me 
my Dad is waiting for me at her office, so I should report myself there. I didn’t 
believe it though, because the last time I spoke with my Dad he didn’t tell me 

The school I first went to wasn’t that easy, since I had difficulties in some parts, 
especially understanding anything that was taught or explained in Ga. Ga is the 
official language of the people of the Greater Accra Region. It wasn’t easy at all 
trying to find my way through, even though Ghanaian language was forbidden in 
the school, but that was one language most students used to speak because they 
felt like they can express themselves better. I tried my best to cooperate with them 
and also tried to learn and speak the language so I could interact with them. They 
sometimes laughed at me when I say something wrong, which sometimes made 
me feel like not speaking it again. As time went on, I became okay with them 
and started speaking and writing it as well. Most people encouraged me to learn 
harder, since I was one of the best students in the class. Education in Ghana is 
mostly about money and if your parents are rich enough, you can get the best and 
good education ever.

After a whole year in that school, my Dad told me he doesn’t want me to learn 
the Ga language, so they should look for another school where I can continue 
learning Twi. So I started searching for a school with my mum, which we found 
one, but I was supposed to repeat my 6th grade again, which I refused to do, 
therefore landing me to be in another school where I will still continue learning 
Ga, since I was in a Ga community. The new school was actually near me, I shared 
the same fence with my school, so I actually had no problem with that. I felt so 
welcomed since we weren’t many in the class and had some strong bond. My 
teachers liked me and my favourite teacher was my Social Studies teacher and my 
favourite subject was also Social Studies. I enjoyed my stay in that school and had 
a lot of fun with my classmates before our final exams, the B.E.C.E. 

B.E.C.E is the Basic Education Certificate Examination that was written by the 
final year students at the end of their Junior High School year. We always had to 
wake up early and go to school and prepare for our final lap. We prepared so hard 
and, at the end, success was our portion. After Junior High School, we had to stay 
at home for about 4 months before our results were released. The results came 
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be leaving the school. I went to my house and packed since we had 2 days to 
vacate. I asked for money from my parents to clear myself before I leave which 
they sent to me, but I kept it for myself without paying it.

Since I had only informed a few friends about that, I didn’t want many people 
to know since, if they see me leaving with all my belongings, they are going to 
suspect something very fishy. I had to hide my things ‘til most people were out 
before I also left. I said goodbye to all my friends who knew about it. Some cried 
which also made me shed tears, because I was going to miss them and might not 
see many of them again. The feeling was mutual and real since my friends were 
going to miss me and the fun we used to have together during class time, dining 
hall time, assembly hall and during church service. I remember one friend telling 
me, “Hmmmm, Belinda is leaving us, so who is going to supply the class with 
school accessories?” It was fun having many friends in my school who became 
like a family to me and now I am going to leave them, without seeing them for 
so long. It wasn’t a good day at all since everyone was sad that I was departing. 
I gave them some hugs and took pics with some of them and also spent some 
time with them before I left. A day before that, some friends and housemates 
collected money and surprised me with a small party in my small dorm. We had 
fun, danced, shared some memories we had since we met, drunk and spent the 
whole night together. I pictured every single moment and didn’t want to let it go 
because it was a great moment for myself and my friends. I wish I had completed 
Senior High School in Ghana to have more fun with my mates, but that wasn’t it.

Few days after we vacated, I had to do my hair and get prepared since my trip was 
3 days after. I did everything and met some friends and after came back home to 
get ready to go to the airport. I went to the airport with my family members and 
my best friend. I said goodbye to them and left to board the plane to Germany. 
I got to Hamburg Airport and my Dad and Uncle were already waiting for me. 
We hugged each other and went home. It was fun meeting my Dad again and this 
time to stay with him forever – the best memory ever.

anything about that. I went and, to my surprise, he was there and he told me he 
was there to take me home. I went in and packed my things and left with him to 
Accra. We didn’t go straight to our house, rather we passed by and went to the 
Passport Office. It was there that I asked the reason and he lied to me saying, “I 
just want you to get yourself a passport in case of anything.” I could actually tell 
the lie from his face. Later, when we were done, we went to the German Embassy. 
That was when I asked again and he told me he was working on my documents 
to pick me up. I was so happy to hear that because finally I was about to move 
and stay with my Dad after a long time of not staying with him. We went and did 
everything that we were asked to do and after, headed home. The next day was 

my birthday, so we went out to have a little fun and after, 
I left for school. In the same month, my Dad paid me a 

visit and informed me about his return to Germany. I 
wasn’t happy about that, but I had nothing to do about 
it. He left and returned back to Germany.

I continued my process and sometimes had to quit 
[skip] classes and go to the Embassy to work on my 
documents, go for interviews and other things. With 
the grace of God, everything went on well and I was 
granted the permission to come to Germany on the 
29th of July, 2015. On that very day, I had exams 
to write but had to miss those exams and go to the 
Embassy for my visa. It was some few days to vacation, 
so you could feel how happy I was because I knew I 
would be travelling abroad during the vacation and 
never return to Mfantsiman Girls. After I was given 
my visa I returned back to school and informed my 
house mistress, who was also happy for me. I wanted 
to write the exams I missed, but my teacher refused 
by telling me it is of no importance to me since I will 
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I’m sitting next to the window and start seeing the bright lights of Accra. As we’re 
about to land, a feeling of excitement begins to rumble in my stomach. I notice 
me thinking about all the things I’m going to do as soon as we touch the ground. 
Of course, hugging every bit of love out of my grandmother is on top of my list. I 
only get to see her once every two years, so reuniting with her always makes me 
feel like I have to hold on to her as much as I can. In a way, I think this love is the 
reason for me to keep going to Ghana. It is a type of love that can make you feel 
full and not longing for a dessert. After my stay in Ghana, I always feel ready to 
tackle every challenge and face every problem I have. I don’t know what it is that 
makes her let other people feel that way. I guess it is because she is so naturally 
caring. Being a mom of six daughters and having to raise them on your own must 
force you to have a big heart for everyone. 

All of a sudden, I feel my stomach really rumbling. The feeling of excitement turns 
into a feeling of hunger. The KLM airplane food did not really satisfy me and I 
start to think about my grandma’s food. I already know what her first question 
is going to be: ‘What do you want to eat?’ I can almost taste her delicious meals. 
The sugar bread with egg in the morning. Or the sweet jollof rice with chicken in 
the afternoon. Let’s not forget about the freshly pounded fufu in the evening. Her 
meals fill me up enough to be longing for the next one. 

And I think that’s how seeing her feels like in general. And I know I will be filled 
with her love and desiring for more. The love that leaves me good memories, 
encouragement and strength for the next two years to come, but also make me 
miss it before I even land. All of a sudden, I feel the plane descending and this 
feeling of excitement pops up again. I can’t wait to see my grandmother. 

Berty’s story
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‘Okay dad’, I politely answered as I wondered why he hammered on being so 
precise. So I started making up scenarios of what could go wrong. Will I end up 
in prison if I give them the wrong address? Luckily, everything went just fine, I 
over-exaggerated it in my head, like always. 

As I was preparing to take a bath I reflected some more. I passed a mirror and 
looked at my beautiful skin glow. ‘You look fine girl’, I smirked while looking in 
the mirror. ‘There is no place like home’, I chuckled. But was this home though? A 
place where I get teased with obroni (white woman)1 because I am from abroad. 
A place in which people chuckle when I can’t seem to twist my tongue in the right 
directions to say ‘me saadje (I’m learning).’ Was this home if people turned their 
head on the street like Europe was painted on my forehead with big fat letters. A 
place in where I tried to reduce my European standards in order to fit in like a 
complete Ghana baa. I replaced my normal broom with a twig made broom. My 
fake curls with my beautiful kinky natural 4c hair. And my hot water with cold. 
Then realization hit me. I do feel at home. Because home is a subjective feeling. 
Something you feel in a particular time and place. A feeling no one can take 
from you, even after that 5th obroni hits. Home is that tingly feeling you feel, 
that warmth that takes over your heart, that joy and inner peace (you feel). That 
friendliness you experience, those little moments of complete joy where you feel 
nothing but… pure happy. 

Flying down from the Netherlands in search for a home made me realize I had no 
home but I had homes. The Netherlands with its prejudices towards my skin and 
Ghana with its curiousness towards my behavior, both felt like home and no one 
could take that feeling from me, on where I belong. Even though it’s nowhere, I’m 
at home everywhere – home is where the heart is.

1 ‘Translations in parentheses (...) are by the young people themselves. Translations and clari-
fications added during editing are in square brackets [...] and explanations of terms are included 
as notes at the end of each story.’

‘Kuu kuu’, as I open my eyes, I hear a cock doing his daily morning routine that 
only seems new to me. ‘kuu kuu’, time to wake up, no need for an alarm when in 
Ghana. I check the time, 06:45, however I wasn’t feeling tired. As I slowly try to 
sit up in bed, positioning myself in the bed that still feels a bit unfamiliar, I reflect 
on the evening before. On how I stepped out of the plane and that heatwave hit 
me, you’re in Ghana. On how I waited for a mini-bus to take me from the plane to 
the baggage reclaim; you’re in Ghana. As I walked through the busy halls, people 
pushing to stand in line and get through first, I look around me: Akwaabaa. A 
word I saw everywhere, it meant welcome, one of the few Twi words I knew.

I felt welcome and at home, until airport staff members with neat green suits, 
pushed me back to reality: ‘passport’, she said unamused, unbothered and very 
unwelcome! I obeyed her commands and gave her what she needed. None of the 
scenarios in my head that I imagined happened. I travelled alone with my brother 
for the first time, I was 17. My dad gave us strict orders before we left ‘make sure 
you give them this number if they ask. If they ask an address give them this one.’ 

Crystalina’s story

On where I belong – even though that’s nowhere
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The Netherlands made me someone who is very independent and opinionated. 
Someone who isn’t scared to express herself and someone who can stand up for 
herself. It gave me the memories I will forever remember and the people I will 
forever cherish and love. It gave me opportunities, options and ways of bettering 
myself. It also opened my eyes and made me wise, seeing and understanding 
things I wouldn’t have been able to comprehend earlier. My Nigerian identity 
makes me disciplined and fierce and strong. It makes me resilient and confident. 
My Ghanaian identity makes me warm and loving. It makes me dependable and 
caring. It shows me humanity and servitude. 

There is no such thing as home-home. Home is whatever you make it. Home 
is where you are loved and at peace. Home is where you feel safe. Home is the 
people you surround yourself with who make you feel happy, loved, secure and 
safe. Home is where you feel connected and a sense of belonging. Home is life. 
Life is home.  

deBoraw’s story
Life is a joke. That is what I keep reminding myself every day. Within one second 
your whole life can be changed in an instant. Which can be a good or bad thing 
depending on the situation of course. Life can be beautiful. For instance, when 
I think about primary school and the beauty and simplicity of those days. I 
remember the only worries I had was getting home in time so I could watch one 
of my favorite shows, winx club. Life can be happiness. Happiness for such things 
like being surrounded by amazing friends in the middle of the summer with 
some cold drinks and food underneath a tree. Enjoying each other’s company 
with laughter and sharing tips and jokes. Happiness and simplicity. That’s when I 
feel good, happy, loved and at home. That’s part of my identity. 

Life is an ongoing process. You live, you learn. Trying to find yourself. Making 
mistakes as you go. Big ones and little ones. Making mistakes as you go. Big ones 
and little ones. Finding my true identity. I’m never going to be enough. I’m never 
going to be Ghanaian enough because I’m partially Ghanaian. I’m never going 
to be Nigerian enough for the exact same reason. I’m never going to be Dutch 
enough. And honestly that’s completely fine. I am all the above but all at once, all 
at the same time. Sometimes I am more than the rest. I have 
a lot of values and morals that could be considered 
something I picked up from The Netherlands 
and which are more Western. But I know 
for instance that my future wedding 
will be very West African. I wouldn’t 
be able to stop eating West African 
food or ignore where my ancestors 
come from and the history. I don’t 
need to choose between any of 
them. I owe all three countries the 
person that I am today. 
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A long story being cut short, my dad came for me and I am living a whole different 
life now, a better life in Amsterdam.

All that I want to say is that there is no sparkling golden ring that has not passed 
through fire. Better the end of a matter than the beginning. Whatever you are 
going through now is preparing you for the future. And keep in mind that life is 
in phases. Whatever you are looking for in life, someone has it in abundance but 
what you don’t know is that the person was once looking for it like you. There is 
no ENOUGH so keep PUSHING.

desmond’s story
Birthing water into wine
Three months after I was born, my dad got arrested and was released some 
months later. He then decided to travel to Amsterdam after his release. After 
some years, my mum also travelled to the UK, leaving my brother and I with 
her friend. After both parents travelled, was when we started experiencing life 
without our parents. We started moving from house to house. We relocated more 
than five times. It got to a point I had to walk to school which meant that I had 
to wake up very early in the morning and do my house chores and set off early 
because I had no money for transportation. I have gone through a whole lot, 
through maltreatment and suffering. I wasn’t allowed to go out, I was always at 
home. I remember one day, I mistakenly did something wrong and the woman I 
was living with began to rain insults on me; insulting my parents and a whole lot. 
That day it felt as if my parents were dead, but they were alive. Some situations in 
life can make you think you are an orphan, but you are not. 

One day I was at home when someone knocked on the door and I ran quickly 
to the door. When I opened, guess who? It was my dad. I remember jumping 
on him with a big smile and he asked me if I knew him and I said, “YES OF 
COURSE”. He asked me that because I was two years old when he travelled to 
Amsterdam. That day was an exciting day in my life, and he promised me he will 
come and take me to Amsterdam. 

My mum used to come to Ghana once in a while and go back. I remember one 
evening my brother told me that we were going to visit a friend of my mum not 
knowing we were going to the airport to pick up my mum after so many years of 
living in the UK. It’s a day I will never forget in my life, I was so much excited. I 
have gone through so many things in life that I cannot write down. There were 
times in my life that I would cry going to bed and wake up with tears in my eyes, 
but I never gave up. It is the word of God that kept me.
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The D-day, time was up. Time to board the plane. The plane was moving 
at 8 o’clock. I could not sleep the whole night. “I can’t wait to see my mom”, I 
whispered to myself. All my dreams will come to pass some day. “Krokrokoo”, 
the cock crowed, it was morning. Before anyone had woken up, I had done all my 
house chores, taken a shower and packed all my stuff and my belongings. “When 
will we be leaving for the airport?”, I asked my grandmum with a very big smile. 
“Very soon”, she replied. “We will miss you. We will really miss you and hope 
you will call us when you get there.” “I will, don’t worry.” And all my friends also 
said, “call us, we will all miss you”. “I will, don’t worry”, I said, “I will also miss 
you all”. My grandmum replied “Wo ne onyame enk] [May God take you to your 
destination safely, in Twi]. Bye.” 

FeliCia’s story

Tafo, a big city in Kumasi, in the Ashanti region of Ghana, where I grew up with 
my grandmum and my auntie. My auntie had four kids, three boys and a girl. 

Tafo was a very open community: open to different backgrounds, different 
religions, different cultures and different ethnicities. It felt like we were one 
family. Tafo, they say, was a typical example of ghetto, but we were nice people. 
Even when some call it zongo1, we were welcoming and we had hospitality. I 
remember as kids we used to play some games, like police and thieves, hide and 
seek, Ampe where we clap our hands and throw our legs like footballers, Pilolo 
and the greatest of them all: Maame Ene Paapa [mother and father game, in Twi]. 
It was the greatest because children shouldn’t be playing such games: I remember 
at the end of the game our ground ginger would be waiting for us. My auntie 
would call us and say “Enε meε tua wo”2 and all the kids in the neighborhood 
would start singing “Yε beε tua wo, yε beε tua wo” – such an embarrassment. It 
would make you start crying but we would go back to it anyways. It was very fun. 

But I didn’t fit in. I didn’t fit in anymore when growing up. It felt different, very 
different. I said to myself “I don’t belong here. I want my parents, just like every 
other normal kid, just like my friends.” I felt lonely and distant. My grandmum 
said to me, “then, I will take you to your mother”, which she never did. Later my 
mum called. “How are you?”, she asked. “I’m very fine”, I replied. “I miss you”, she 
said and started telling me how it is was abroad. “If you miss me, then come and 
take me out of here”, I said with a loud voice. “I will dear”, she replied. “Mmm 
okay, I can’t wait to get out of here”, I said and whispered to myself it must be very 
fun over there. 

1 In Ghana, Zongo means “traveler’s camp” or “stop-over” in Hausa and refers to a congested 
urban area mostly occupied by socially marginalized families with internal and international 
migration backgrounds.
2 A now hardly used threat of punishment in Twi that parents or guardians used to deter chil-
dren from doing something they deemed inappropriate.

Part I
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At home you get to eat breakfast like hausa koko and kose (corn porridge and 
bean flour fritters) and in the afternoon you will hear “Diehuo wora ne baa ooo” 
(the tuo zaafi seller is coming) and every one will get his or her money ready for 
tuo zaafi. 

In the evening, even if you don’t 
want to eat that particular food, 
you don’t have any other 
option. You eat whatever we 
prepare, and you have to take 
part in the preparation, or you 
won’t eat unless you have some 
money for chillbom (fried egg) 
or some kelewele. And last but 
not least, how the family comes 
together every night to watch 
TV. Hmm.

But I look at my present 
condition and wake up from my 
dream. I become sad but it tells 
me about how much the little 
things in life matter. These little 
things make living in Ghana so 
wonderful. 

Part II
Home, a place where people find rest, comfort, peace and more peace. There 
is no place like home, they say with a big smile. Home is where you can feel an 
indescribable joy.

The place I call home is very far away from me. “Eii nti dabεn na mek) Ghana? 
Hmmm, m’ani begye oo.” (“So, when will I go to Ghana? Hmmm, I will be very 
happy.”) I see my friends on social media travelling in and out of Ghana and I 
wish it was me. “nti dabεn paa na mek) Ghana?”, [So when exactly will I go to 
Ghana?, in Twi] I said to myself and started to fantasize what it will be like when 
I go to Ghana just for a vacation. 

When I go to Ghana, I’m going to eat all kinds of food, like banku and tilapia, 
fufu with abunubunu (light soup), waakye with some moist gari, eto with boiled 
eggs, and omotuo with some groundnut soup. Even when they make some here 
in Europe, it is never the same as the ones we make at home. It tastes different. 
Perhaps it is missing the taste of home. At this time, I am still thinking about 
home, what it will be like when I get a chance to visit home. I am still wondering 
how my family will receive me, still wondering what they even look like right 
now. 

How joyful it will be when I get to see my grandmother and my aunty again and 
how joyful it will be when I get to hear the sound of rain fall down on the roofing 
street which gives sound sleep. The sound of the Muslims going to the mosque to 
pray which will wake you up even when you don’t want to. And when you wake 
up, you hear the birds singing and dogs barking. 
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Once in Accra I missed my mom as reality hits me that she wasn’t around and 
I was in another country. Auntie Maggie happily rushed me to the house, our 
family house in Abeka. There I met my grandparents, aunties and cousins whom 
I had never met before or remember. I was warmly welcomed and pampered. 
Maggie spoiled me with gifts and so many things. She made me feel happy, 
comfortable, safe and mostly loved. She was a hairdresser and had her own 
hairsalon in our house in Abeka. As expected, she used me as her younger self 
and braided and styled my hair almost every day. People in the neighborhood 
were sometimes jealous of the love we shared. Some people will sometimes ask 
my hand in marriage for their sons for when they grow up. I was like the little 
fair princess of our area. Every year on my birthday on the 3th of May, she would 
throw me a big party. 

She would buy me a beautiful gown, do my hair, buy me shoes and even put a 
little make-up on my face. My paternal aunty Afua who also lived in Accra at 
the time baked my birthday cake and cupcakes. All my kindergarten mates and 
area kids would come to my big and rich party. I literally got all I wanted on that 
day. But yet, I was never satisfied. My cousin Priscilla who was 3 years older than 
me did not like me much. She felt all left alone because Jackie always gets all the 
attention. I noticed it and I wanted to do everything possible to make her like me. 
So I decided to cut my hair short because she was forced to do so. I decided to be 
naughty so I would get punished as she was also punished. But still she disliked 
me. It made me realise how some people get treated unfairly. I promised myself 
to always treat people good.

Fast forward, Maggie got a visa to Holland to join my other aunties and uncles. 
I went back to Lomé with a broken heart. I was happy to see my parents but 
unhappy to have to leave my home Ghana after 5 years. Also because no one 
wanted to hear me out about my feelings and opinion about the change. It made 
me promise myself to always voice my heart when I grow up and do the same for 
others. But it also made me very insecure because I thought I was not much of a 

Being Jackie comes with a whole lot. Just like any other person, my life comes 
with happy and sad moments. I was born in Lomé in the room of my cousin. 
My mother’s paternal aunty help me bring into this world whiles others were 
looking for a taxi to take my mom and I to the hospital. My mum sat in the taxi 
with her aunty and cousin with me wrapped in Kente cloth in her arms with the 
cord covered in plastic and cloth covers. That is how adventurous and exciting I 
came into this world. I was loved by many 
people because I was a girl and survived 
in my mother’s womb, because her first 
child did not. 

There was a particular auntie who came 
to visit us in Lomé all the time. She was 
my mom’s younger sister who lives in 
Accra. Her name is Maggie and she 
really loved me so much as if I was her 
own. In return I loved her also. In fact, 
I felt really connected to her in a way I 
couldn’t imagine. When I was around 2 
or 3 years, she was leaving us to go back 
to Ghana after a short visit. Together with 
my mom, we went to the border to wave 
her goodbye. But to everyone’s surprise, 
I refused to follow my mom back home. 
My mum tried everything possible to take 
me back home, but I refused and cried out 
loud as if she was kidnapping me. I told 
her I wanted to follow ‘Tatita’ (sister Maggie as everyone calls her). Bystanders 
criticized my mom and she felt horrible. Because of that she let me go, thinking 
she will come back for me in a few days as Lomé is not too far from Accra. She left 
us behind crying and I was happy and unbothered waving her goodbye. 

JaCkie’s story
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remember walking the stairs 1 by 1. My body feeling like it has been pound like 
fufu. My eyes all red like the inside of a grapefruit. The disappointment I felt like 
someone just poured hot water on my whole body from top to toe. I was calling 
my mother’s name in my head and was hoping she will come like a super woman 
to save me from the bad guys. Once I got in the room I shared with Jasmine, I 
climbed the staple bed like a sick leopard with bruises all over its body. I lay down 
with my body facing the wall, covering my cold feet with the covers. Covering 
my whole body and leaving just a little breathing space close to my nose and 
adjusting myself in the bed. 

There and then it felt like the whole world had just come to a stop. The noisy 
clock in the room suddenly stopped and a cool breeze finding its way to my eyes 
and dry my tears. Why me? Was the first question I asked myself. There and 
then I remembered the lesson my mom [taught] me. I remembered how I used 
to defend Renaud in Lomé. I remembered 
the sincere love my dad had for me. I closed 
my eyes to shed tears, but they never came. 
It was as if I was a dried well in the Sahara. 
But in a way I felt peaceful, and in my own 
space. Wow so I can actually feel this way? It 
felt so new as if I was reborn. Just me alone 
in my bed covered with my cover. I started 
smiling and feeling cosy. I started having 
conversations with myself until I fell asleep. 

After that whenever I felt alone, I would go 
in my bed and have me time. In order not 
to lose myself in the midst of the storm, I 
will remember my bed and go back in it. 
Freedom was my portion whenever I lay in 
bed.

person who fights for what she believes in. Togo was similar to Ghana in a way. 
I loved my immediate family and little brother Renaud. We fought a lot but had 
tough love for each other. My parents made education easy for us. Compared to 
other families, we had a good home and good education. Other family members 
bullied Renaud and I whenever my mom was not around. This toughened me up 
to protect Renaud. I had to learn to be his mother in the absence of our mom. 
This made my family members angry and they made sure I got punished all the 
time. But because I knew that my mom would always come back at the right 
moment, I was never shaken. I still loved all of them as my mom always taught 
me. Of course there were good times as well as bad times. 

Fast forward to Holland. I travelled with my aunty Maggie’s son. And we lived 
together with her, my aunty Fanny and her 2 kids. Life was really hard as I missed 
the love and warmth of my mom and dad at the age of 11. I became like a slave 
in the house. I was beaten every day and belittled. I had no voice, no choice and 
it felt like I was losing myself. 

They would often tease me and call me all sorts of names. Happiness was far-
fetched and hope was nowhere to be found. I would often get threatened to be 
sent back to Ghana. I would plead and cry because I felt I will disappoint my 
parents. I would cry myself to sleep every night. Sing songs my mom used to 
sing for me back home. That way, I felt her warm embrace in that moment. I felt 
worthless because I was told by my new family. Maggie would hurt me day in 
and day out. But I still loved her and was making excuses for her. I would fight 
my thoughts and defend her. How can she change and hate me so much? What 
about the beautiful promises she made to my parents? What about the love and 
affection she once upon a time gave me? Where is my ‘Tatita’? These were the 
thoughts rumbling in my head day in and day out! 

And then on one evening after a physical fight with my girl cousin Jasmine 
and beatings from her mother auntie Fanny, I was sent to bed immediately. I 
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After her death, my biological mother came to pick me to Germany, where my 
three siblings were born. I had to adapt to their style of living and change my 
definition of home.  The first two years in Germany were difficult for me because 
of the language barrier. But I was determined to establish a good life in Germany, 
become successful and help my family back in Ghana. 

But I feel sometimes not like a Ghanaian because my memories and ideas about 
Ghana are fading out slowly. Also, because Ghana is fast developing, some 
Ghanaian identities are also improving, and me being in Germany is not giving 
me the chance to match up and practise these. But by the way, I do not mean me 
being in Germany has made me feel like a German, but because I am integrating 
slowly into the German culture and my Ghanaian identity is fading away slowly, 
that’s where the problem lies.

I feel that one day, if I am not really careful, I will be lost between two identities: 
the Ghanaian identity and the German identity. The German identity because 
I will never be proud - no matter how I integrate myself - to boldly say I am 
German (in black skin). 

But living in Europe has really, really opened my mind and helped me view things 
differently. For example, when I was in Ghana, I just insulted lesbians and gays 
because I thought that it [homosexuality] was completely absurd. But during my 
life in Germany (or Europe), I learnt one’s genes can naturally be destined in 
a way which will make him act different from what people expect. Honestly, I 
do not have bad impressions of gays and lesbians anymore. Like, I just accept 
everyone as who they are.

Living in Germany has introduced me to so many things about life and made me 
a different person, I must confess.

kelvin’s story
Many people grow up and also live with their biological parents right from birth, 
but I didn’t. My grandmother, who acted as my father and mother, was the most 
important person in my life. I didn’t know she wasn’t my real mother because she 
never showed any signs. She pampered me and was always on my side 24/7. 

I quite remember one day I went to Sunday school and, as usual, was running 
around and having fun with my mates. Unfortunately, I got into a fight with a 
friend of mine because I mistakenly stepped on his toes. I quickly apologised to 
the extent that I could, but this boy was not pleased with whatever I was telling 
him. He decided to fight me, and I slapped him very hard with the last energy in 
me and the end result was very bad. My fingers drew on his cheeks and it looked 
as if my fingers were tattooed on his face. He began to cry in a way that one would 
think he has lost his mum. I was like, “What mess have I caused?”

I became frightened when our Sunday school teacher was approaching us, and 
my heart was jumping up and down. I, together with the teacher and the boy, 
went to our house, which was not far from the church. My teacher wanted my 
grandmother to see how naughty I had become and punish me. After my teacher 
had explained everything to my grandmother, she went like, “He really deserves 
to be slapped.” What?! I was so enthusiastic because I thought she would whoop 
me mercilessly. I said to myself, “My mum is the best ever.” I already knew my 
biological mother when I was around 7 years old when she came to Ghana, but I 
didn’t really have that motherly love for her. My grandmother was my everything. 
Me living with her gave me comfort, joy, and happiness, and personally, I feel me 
living with her is my home. 

She died, unfortunately, after three months of me being in Senior High School. 
I could not get the chance to say goodbye because I was always on campus. I 
usually did not listen to her advice and I would sometimes do whatever I wanted. 
She was always like, “One day, you will miss me but by that time I will be gone.” 
These days, I always become sad whenever I remember this statement of hers.
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After some period of time I heard my family members shouting, “Awurade 
yeda wase, se wode no ak] duro b]k]] asundue mu.” Within some few seconds, 
the news spread everywhere. I tried to ask my grandmother, “Grandmother, 
please can you tell me what’s going on?” She told me, “Your mother has arrived 
safely in Germany.” At that moment, I was really happy about the situation. But 
later, I regretted it. Since the day my mother left me, I had been living with my 
grandmother. 

At the age of 15, or 10 years after my mother left me alone with my grandmother, 
I was informed my mother was processing everything to bring me to Germany. 
There I could see my new siblings and enjoy the life in Europe. My expectations 
were really high. I knew when I get to Europe my life will change forever. I 
will get to eat healthy foods, be with my family (my mother and siblings), and 
attend a great school. I knew the economy there is 
different as compared to Ghana; there is 
no littering of rubbish on the street; 
police are working hard, protecting 
their citizens; life is enjoyable 
over there, and many more.

king’s story
It was a great and a blessed day. I was welcomed early in the morning with the 
morning sunshine. I heard Abena Serwaa greeting sister Akos on our compound 
house. “Sister Akos, Afrihyie paa. Na wo ho te sen?” [Sister Akos, Merry Christmas. 
How are you?, in Twi] Hmmm. 

It was a Christmas Day. On the 24th of December, almost everybody went to 
church. On my way to church, I saw my community being decorated, the people 
dressing decently. And I also heard the crying of some cocks which were being 
killed.  The Pastor shouted happily, “Hallelujah, our Saviour is born!” He preached 
about the birth of Jesus Christ, the three wise men, and how King Herod was 
planning to kill Jesus Christ, our Saviour.
  
After the church services, I searched everywhere looking for my mother. But 
she was nowhere to be found. I went back home and asked my grandmother 
where my mother could be. She said, “King, don’t worry, your mother will be 
back sooner or later.” I had to wait patiently and hold fast ‘til she comes. However, 
I was bored and went to play football with some friends. I came back in the 
evening and still realised my mother was not at home. I was confused and really 
angry at that moment for the fact that I hadn’t eaten since the previous morning. 
My uncles were playing Play Station. They were really enjoying it, so I couldn’t 
distract them. The kids in my house were eating fried rice and chicken. But I was 
a vegetarian, so I couldn’t eat such food.

Later I collected money from my grandmother to buy banana and some oranges. 
After I finished eating the fruit which I just bought, I was still willing to know 
where my mother was. So I asked my grandmother once more, “Grandmother, 
please can you tell me where my mother is?” She said, “Your mother will be back 
in some few minutes.” I could see through her eyes that she was lying. But who 
was I – like, a five-year-old child – to challenge a whole grown woman that she 
was telling lies. 
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On the 18th of May 2016, I finally arrived safely in Germany. The temperature 
was under 30 degrees and it was a hot day. The sun was shining beautifully and 
the atmosphere was quiet. Oh, the blowing of the flowers, the rivers in the city, the 
giant buildings! Everything was perfect. Seeing my mother again made my day. I 
saw differences in her: she became a little bit fat, short and fair in complexion. In 
the afternoon, she brought me home and I was welcomed with the scent of jollof 
rice and the vegetarian sauce. Later, I joined my mother to pick up my siblings, 
whom I have never seen before. They were really excited to see me and they told 
me, “King, we’ve missed you a lot and we were willing to see you physically.” 

In the sum of all what I said, Ghana remains my beloved country. Country of my 
great ancestors, I will like to love you best. Being my only home, wherever I go. 
All over the four cardinals. Be it good or bad, home must I return. East, West, 
North, South, they say home is home. And Germany, on the other hand, remains 
in my heart. It is a great place to have comfort and peace, a great place to have 
better education and better economy. 

Thank you very much. 
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It was my dream of becoming an artist in the future. But then, my grandmum 
tried several times to terminate this dream. She preferred that I’d become a 
doctor by profession. She said to me frequently, “I need a doctor in my house 
and woe betide you when I hear you say that you’d like to be an artist. You would 
have to pack your belongings and leave my house!” She said this often to get me 
frightened. I grew the passion of becoming an architect, because I was passionate 
in Arts. 

Few months after my education, I had the chance to travel abroad through a rich 
friend of mine whom I helped in school in order for him to excel in his education. 
His father took interest in helping me travel abroad since I dedicated myself by 
helping his son succeed in the examinations. I moved into Europe through this 
friend of mine and through that, I had the opportunity to join my mum. 

Everything appeared new to me. I actually arrived in the 
month of December and the weather was very cold, as 
I expected it to be. The streets were designed with 
beautiful Christmas lights and it really looked 
adorable and felt like paradise. I really admired 
the city and could sometimes just stand at a 
junction, just watching how the vehicles and 
trains moved. I felt I was in Heaven because 
there was a vast difference in comparing this 
city to where I came from. 

miChael’s story

I am from the Eastern Region of Ghana. I was born and raised in the Greater 
Accra. I resided with my grandmum who served as my guardian during my stay in 
Ghana. I began schooling when I was 9 months old. This sounds unbelievable, but 
due to the busy schedule of my grandmum, I was  handed over to a headmistress 
to be taken care of. My mum was then in Europe. I grew up seeing education as my 
only means of becoming successful in life. It sounds quite exaggerated, but it was 
actually made to seem so by my grandmum. My grandmum is a very important 
personality in my life because she played an important role by managing me 
while I was a kid and also being a strong anchor to my education. She is a teacher 
by profession and everything about education appeared to her as a deity. She 
was very popular in her vicinity and also very energetic in nature. There was no 
blessed day I would see her at home without her spectacles, preparing lessons 
for her students during her free time. She is a woman of fashion and style. She 
often tells me, “Medeε mepε life papa.” [I like to look good, in Twi] She is very 
strict in nature and attracted the attention of everyone wherever she went. She 
assured always that I took my studies seriously. I was known for winning quiz 
competitions and I was one of the friends of every teacher.

My grandmum once said to me, “My grandson, you have to make me proud by 
turning out first in every examination or else, there will be no Ourday for you.” 
Ourday was the last day of every academic term and I could not afford to be 
present at school on this noble day without a chicken or a soft drink. So I actually 
had to learn hard and give out my best. I partook in the B.E.C.E.1 and I came out 
with one of the most outstanding aggregates. My grandmum was proud to hear 
my name all over and I normally heard people say, “Teacher Nana no deε, waben 
papa.” [Teacher’s grandson is very intelligent, in Twi] I had to learn in order to 
achieve such amazing grades.

1 The B.E.C.E is the Basic Education Certificate Examination, the major exams at the end of 
Junior High School in Ghana.

Great Things Never Come from Comfort Zones 
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My mum played a very important role by assisting me in adapting to the new 
environment I found myself in. She also enrolled me into a school in order for 
me to continue my pursuit after education. I learnt the German language in a 
year and later partook in the Middle School Examinations, of which I later came 
out with outstanding results. I now have the chance to further my education. 
My dreams are gradually coming to pass through. It required a whole lot of self-
dedication and determination to achieve whatever results I have. There’s always 
light at the end of every tunnel. I am very grateful for the presence of these two 
women in my life, who gave massive contributions in order for me to continue 
my search after education. It is my wish to someday complete the University and 
work professionally as an architect in order to put up a wonderful dwelling place 
for my grandmum. I feel she might be disappointed I couldn’t become a doctor 
as she wished, but I know at least she would be proud when she gets to realise I 
succeeded in becoming an educated individual. 

Thank you.
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they sold food and other activities were played. It was different than in Germany: 
all people were black and everything was big. Big trampoline, big jumping castle, 
and many, many children of my age group. I was very excited and wanted to go on 
every trampoline and every jumping castle. Food wasn’t important for me. After 
the dance battle, they served food and had other activities. As always, they played 
music and some people started to battle again.

When I watched the battle, I made three new friends. I can’t 
remember their names, but they were very kind to me. 
I had so much fun with them. After I had fun with 
my friends, I had to leave the place because it was 
getting dark. After that day, I have never seen 
my vacation friends again. On another day, we 
(my sisters and my cousin) went to a hotel 
to swim, but we were not alone. We had a 
weird situation. My sister stood in front 
of the swimming pool and one strange 
boy pushed her into the pool. We were 
very shocked and she started crying. My 
cousin talked to him and his excuse was 
that he wanted to impress her. Suddenly, 
because of a boy who couldn’t 
approach a girl in a nice 
way, we had to leave 
the hotel. 

remolia’s story

My first time I flew to Ghana was October 2002. I turned on September 29 three 
years old. I can’t really remember how Ghana was. When I always look at my old 
pictures in Ghana, I can see that I had always been happy. My mother told me 
that I was always took my clothes off because it was too hot for me. I always said, 
“Mama heiß, Mama heiß!” It means, ‘Mum hot, mum hot!’ The end result was 
that I was always wearing underwear. I had a lot of fun with my sister and my 
cousins when I look at the pictures. Small Remolia had the confidence to play 
with the children in the neighbourhood. All in all, I didn’t realise that I have been 
in Ghana. 

Some years later I got a little sister called La-liza. After 6 years, when I was nine 
and La-liza five to six (she turned six in Ghana), we flew the second time to 
Ghana. It was the first time for La-liza. My sister and I didn’t realise that we were 
flying to Ghana. We arrived in Accra and slept in a hotel for one night. The next 
day we took the VIP Bus to Kumasi. My Mum doesn’t like Accra so she was very 
happy to be in Kumasi. When we arrived in Kumasi, my sister started crying. She 
said, “Ghana ist hässlich, Ghana ist schmutzig, ich will nach Hause.” It means, 
‘Ghana is ugly, Ghana is dirty, I want to go home.’ So we called our father in 
Germany and he said that he will pick her up tomorrow. But this was a big lie. I 
asked my mother if he’s really coming to pick her up. She said no, but I shouldn’t 
tell her. She was always asking when our father will come to pick her up and my 
mother was always saying ‘tomorrow’ ‘til we really flew back, and she believed it. 

A few days later my big sister and my cousins came. It was weird because I haven’t 
seen her for a long time. My sister La-liza had never seen our big sister before. 
During the day we were so close that it didn’t feel that we were separated for 
years. We did a lot of activities in Ghana. One thing that will always remind me 
of Ghana 2009 was the Hotel Golden Tulip. I went there with my auntie, cousins 
and sisters. They had a special day with many kids’ activities. They had a dance 
battle and my sister and auntie said that I should be part of it. I said no because 
I was scared and I wasn’t comfortable with the language. After the dance battle 
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My auntie got married so we had to drive to Kumasi where the wedding location 
was. When we arrived there at my auntie’s place, I saw so many family members. 
I always got introduced or they were shocked to see me because I grew too 
fast. Some family members remembered one thing I did in the past when I was 
in Ghana. They were so friendly to me and very open. They asked me a lot of 
questions, for example, how Germany is or how the school system in Germany 
is. I also saw many grandmas. I have one grandma that is living with her sisters 
together. They are like a squad. 

At the party location we ate and danced a lot. Generally it was very fun and it felt 
like I fit in. It felt like home. I was accepted by everyone and I was not excluded. 
For example, when they were eating something they always said, “you are invited” 
but I always said, “no thank you”. This is not common in Germany. Sharing food 
is something caring and beautiful to me. Everybody enjoyed their time and we 
were very tired. We wanted to go to church but we overslept. We all could not 
stand up. The food and the dancing from the party was too much. I had more 
good memories about Ghana, but this one had a special connection with myself, 
who I am and where I came from. One person helped me to make my story, my 
big sister. Without her, I don’t know if I would enjoy Ghana. She did a lot of things 
for me and I am very grateful for that. God will bless her. To sum my story up, 
Ghana will always be a big part of my life. It was in the past, in the present and 
will be in the future. Amen.

After days and weeks were over, we had to fly back to Germany, but I didn’t want 
to go back. I had so much fun and I wanted to stay there. At least I wanted my 
big sister to come with us to Germany. The day we should say goodbye was very 
stressful, because we were not on time, as always, and some family member had 
a disagreement. All in all I couldn’t hug my family members, especially my big 
sister. It was very sad, but we had to get our flight. Thank God we were on time to 
take our flight, if not my mum would be very angry.

Nine years later in the year 2018, we flew back to Ghana again. I was so excited 
and happy to be there again. The first breath when I stepped out of the plane, it 
was like something thick, hot was getting into my nose. It was very hot, but wow, 
it wasn’t negative, it was positive. But I got used to it in a short period of time. 
My cousins and my auntie’s driver picked us up from the airport. (I saw them for 
the first time.) When we arrived at my auntie’s place, my big sister opened the 
door for us. It was a surprise. We were happy to see her again, but we were tired 
and were very hungry. So we ate a typical Ghanaian dish, jollof rice with salad, 
all together.

After we ate and bathed we went straight to bed and put our “AC’s” on. On the 
next day, when me and my younger sister woke up, my mother was not there. 
For about two hours later, she took her things and went to Kumasi. Like I said, 
my mother doesn’t like Accra. We were alone with my auntie, my cousins and 
my auntie’s housekeeper. My sister lives near my auntie’s place. During the week 
she was working, but after work she came to my auntie’s place and asked us if we 
want something or if we like to eat something. We did a lot of activities together. 

But there were a couple of challenges that I had to deal with. I was very shy to 
eat in front of my family members, but for them it was not a big problem. So we 
ate together. Another problem is that I am left handed, that means in the Ghana 
community that this hand is dirty. I tried to do everything with the right hand. It 
was a challenge for me. 
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Joan’s story

“Auch!” I try not to shout, but damn this hurts. How is this supposed to be fun? “Hahaha!” 
Joyce laughs out loud. She pushes my head back into a 90 degrees angle, not in any way 
trying to ease my discomfort. This woman is merciless, I think. I try to push back the 
tears that I feel burning. Don’t cry, don’t cry! It will be over soon, I promise myself. 

Joyce continues chatting in a loud voice to her sister, my friend’s mother, who is preparing 
a dish in the kitchen. The door to the garden where I am seated in a plastic chair is open. 
A warm, spicy smell is spreading through the air. The garden is small, nothing like our 
own. They do not have an apple tree to climb, and also not the small boat that my brother 
and I use to explore the animal kingdom in and around the small creek behind our 
house. Their ‘garden’ is paved with unequal, broken tiles, and except for some weeds in 
between the tiles, I cannot see any green. I can see and hear the neighbors on both sides. 
From the left, strange smelling smoke and reggae tunes sweep into ‘our’ garden, on the 
left they are preparing a barbeque. Soon a friendly Indian face with a full black mustache 
pops up above the fence bordering the gardens.
 “Any cry for meat ladies?” 
 “Of course!!! You know we ‘Anties’ love our meat!” Joyce answers with a big 
smile while pulling my hair as if she wants me to end up bald. My friend Precilla is 
entering the garden with a pile of laundry, which she hangs on the squeaky drying rack 
in the back corner. I realize I never did that before. Is an eight year old supposed to do 
tasks like this? I ask myself. But why not? Precilla doesn’t seem overburdened. And she 
is the smartest in our class anyways, so it’s not that she cannot attend to her homework. 
I think about the baby in my mommy’s tummy, and then I make another promise to 
myself I will help out with the chores. 

Finally, after what feels like hours later, Joyce lifts my head straight and prompts a mirror 
in front of my face. I feel dizzy, but I did not cry. Slowly and dazzled I move my head 
from left to right. In admiration of the beautiful purple cornrows she fabricated, I almost 
forget the pain. Precilla’s head appears in the mirror behind me. She smiles widely. 
 “Look at you! So beautiful!!! I knew it would look great on you!” I turn back, 
with a great smile, looking into her gorgeous round face with identical purple cornrows 
tightly knot to her scalp. A catching giggle bubbles up from our stomachs. 
 “Purple Sisters!” Precilla says.

Purple Sisters

gladys’ story
While living in Utrecht with my mother as a young girl, it felt like I entered a different 
world whenever I visited my father in Amsterdam: I was exposed to spicy soups that 
made my eyes watery, a language that somehow reminded me of Mandarin, loud voices 
that made me think my father frequently quarreled with this friends, and was constantly 
introduced to people who told me to call them uncle and auntie. It didn’t actually matter 
whether they were my father’s ‘real’ brother and sister or not. ‘’I don’t speak English’’ was 
my standard response when they started talking to me, which saved me from having 
awkward conversations with people who I saw as strangers. Although I missed my 
mother’s bed time rituals, I generally liked being part of my dad’s life in Amsterdam.

To me, my father represented Ghana: the way he talked, the things he ate, the music 
he listened to, the TV shows he watched, everything screamed GHANA to me. I was 
longing to get to know Ghana better. How was it like to grow up there? Based on my 
interpretation of the little information I had gathered, I constructed an image of my 
father’s birthplace. In my imagination, the town became an idyllic village, surrounded 
by lush green hills, flowing rivers and spectacular waterfalls that would take your breath 
away. Most of my questions, however, remained unanswered: my father was simply not 
willing to talk about his past life in Ghana. I didn’t give up, though. On the contrary, I kept 
requesting further details like a journalist on a mission. After begging my dad to teach 
me some words in his language - for what felt like ages - the first and also only word my 
father taught me was ‘akwaaba’, which means ‘welcome’ in Twi. This temporarily stilled 
my hunger for knowledge about this country that kept appearing in my day dreams. I 
couldn’t wait for the day when my dad would bring me and my sister along on one of his 
trips to Ghana and introduce me to my grandmother – who I had exchanged letters with 
- and other family members. They would welcome me by saying ‘akwabaa’, with warm 
smiles on their faces and twinkling eyes. 

Around twenty years later, I finally set foot on Ghanaian soil. Although my dad’s ‘village’ 
was much bigger in reality, the environment looked close to how I imagined. Eager to 
teach me the local language, my uncle encouraged me to say ‘’ni bo oma’’ (‘’I’ve come 
home’’) when meeting the rest of the family. My efforts were met with good-natured 
laughter and praise. There I was – one of the daughters of the youngest child in the 
family; finally part of their world.  
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onallia’s story
I consider myself privileged and vulnerable at different times comparing my experiences 
as a new mum, wife and child of a migrant mother in the USA with my life back then, in 
Ghana. Ghana is my homeland whiles The Netherlands is my current place of residence. 
I am living here with my baby while my husband and the father of my son, lives, 
works and schools in Ghana. While in Ghana, I longed for international post-graduate 
education. In that regard, I was and still am happy to be having such an experience in 
The Netherlands. But, whenever I cannot do something or defend myself due to my 
lack of command of the Dutch language, whether verbally or written, I become sad and 
worried. 

It feels shameful that I have lived inThe Netherlands for 3 years now, but, I cannot speak 
Dutch as fluidly as I want to do. You will not understand this situation better if I do not 
explain it. Upon my arrival at Schiphol airport for the first time, the immigration officer 
asked me what I knew about The Netherlands. I said many beautiful things. Moreso, 
I emphasised my strongest desire to learn Dutch during my stay in my host country. 
I told him that although I know the language is a tough one, I would like to learn as 
much as I could for ease of interaction. All too soon, it is 3 years, and I have not had the 
opportunity to join the formal lessons to know the foundations of the Dutch language 
as I had planned before my trip. First, I have had a tight schedule since I started working 
right upon arrival. I learned some essential Dutch words and phrases from my Dutch 
and non-Dutch networks to impress them and some people in Ghana. However, English 
is currently my main lingua franca in The Netherlands. Since I came to The Netherlands, 
some friends and family members sometimes call to ask me about the Dutch that I 
have learned. Based on my initial desire and motivation, I have learned a few Dutch 
words and phrases. Some of which are “hallo or hoi” (meaning hey, hello or hi), “doei” 
(meaning bye), the greetings like “goedemorgen” (i.e., good morning), prima (meaning 
fine), among a few others. Although I am not really into food, I honestly like to hang 
out at Friday night parties and say “eet smakelijk” (meaning enjoy your meal). I will try 
more in the coming days to take some time out of my busy schedule for Dutch lessons 
in formal and informal settings. By so doing, I will acquire enough vocabulary to initiate 
conversations in Dutch as I long to do. This, I hope that I can do really soon as I had 
desired during my first entry into The Netherlands.  

laura’s story
I woke up – ping! – and it was pitch black in the room. My mum stirred, and we 
whispered to each other: “Are you awake?” We had arrived in the UK on a 24-hour flight 
from Sydney, Australia and we were awake in the middle of the night thanks to jetlag. 
“Let’s get up and do something,” mum said. We pulled back the curtain to look into my 
grandfather’s garden: black sky, dark shadowy hedges, the outline of the pebble-dash 
garage, and … fat, white flakes floating to the ground – it was snowing! Excitedly, we 
dressed and went downstairs. We quietly closed the door behind us, so as not to wake 
Grandad, and stepped out onto the pavement, softly crunching the snow beneath our 
boots. 

The next day, my uncle John picked up my mum, grandfather, and me and drove us to 
his house a few hours north. Out the window: pebbledash houses, fish-n-chip shops, old 
men in flat caps, sparrows darting among the hedges. On the way, we suddenly pulled 
off to the edge of the road. Uncle John parked the car facing a low stone wall in front of 
an empty field. We got out of the car. Crunch, crunch, crunch went the snow under my 
boots. “What are we doing here?” I asked. SOCK! A cold, hard snowball hit my shoulder 
and fell apart. I turned quickly and saw my uncle’s bald head poking out from behind 
the stone wall. I crouched behind the corner of the car, quickly squeezed together a 
snowball, and sprang up to launch it in the direction of the bald head. 

Just days before, I had been wearing shorts and a t-shirt, feeling the relentless Australian 
sun burn into my pale skin. Now, I was rugged up in boots, long-johns under my jeans, 
several layers under my thick jacket, and a knitted beanie. And I was happy: we were in 
England to spend Christmas with my mum’s family, and I couldn’t wait to indulge in the 
exotic pleasures of this bi-annual tradition: building snowmen with my cousins, eating 
my aunt’s famous Bakewell tart, and getting rock-n-roll dance lessons from my uncle in 
the living room. I looked at mum and she was smiling contentedly, too: she was home.
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But having lived with my stepfather for five years, there was a lot of familiarity as well, 
even though I had never been to Morocco before. I knew the singsong of the Koran my 
stepfather would listen to on our cassette player at home and the taste of some of the 
Moroccan dishes we shared in Germany, like kofta or tagine. I was also very familiar 
with the sound of the Moroccan language from the many phone calls my stepfather 
made to speak with his family in Morocco. When I was younger, it always sounded too 
loud and too intrusive, but now in Morocco I liked how it filled up a room with liveliness 
and enthusiasm in an instant. 

valentina’s story

I was so nervous: my first day of school in the United States and I didn’t speak a word of 
English despite the fact that my mom and I had sat in front of our record player in Italy, 
one hour a day for a few months, repeating the words that a man in a very British accent 
was asking us to repeat.

I walked into the classroom that was assigned to me holding tightly onto my mother’s 
hand. I could not believe my eyes. My teacher, Mr. Fletcher, had the most amazing hair 
I had ever seen. It was the 1970’s and his afro was massive, extending a good 20 cm 
from his face. This was the first person of color that I had ever seen. He walked up to 
me and gave me a big bear-hug, his afro prickling my face. I was a bit scared but very 
intrigued. This was so different from anything I had ever experienced in school in Italy 
where teachers would sit behind their big desks with very strict faces and expect us to 
sit still the whole day. I came to learn that Mr. Fletcher’s bear hugs were his signature 
trademark… and I loved them so much that I would conveniently place myself close 
enough to him, pretending not to notice, hoping that he would come by and give me 
one…. And he always did!

Aside from language, various codes of conduct and forms of socialisation are a few 
of the things that put me in vulnerable positions, at times, in my host country. For 
instance, when I greet someone in my neighbourhood and other places, and they do 
not respond. I wonder if I did the wrong thing, or need not do so. I try to be brief or 
detailed, reserved or open, (un)compromising, depending on the context, based on what 
I have read in books. However, it does not always work out as I expected; resulting in 
unpleasant encounters. Sometimes, my vulnerabilities in my host country bother me so 
much. I only get better after calling to speak to my loved ones, especially my husband, 
in my home country. During such conversations, we sometimes imaginatively relate my 
experiences to that of our parents in Germany and the USA - wondering how their lives 
abroad have shaped them into who they have become. We often discuss these things 
based on the imaginations of our parents because they hardly open up to share their 
experiences abroad with us. I adjust daily to living in The Netherlands through the 
support of my ever-growing network in this country. Also, I have learned many things 
within this period. As a result, I also share and guide other people who are visiting and 
come to The Netherlands to stay. 

sarah’s story
There was excited chatter and a lot of kisses on the cheek. One, two, three, four, five…I 
stopped counting and endured it a little confused before the next person showed up in 
front of my face and repeated the same kissing routine: left, right, left, right, left... We 
finally arrived in Morocco after a long three-day journey with my two younger brothers, 
my mum and my stepfather in a tiny Volkswagen from Germany. This was the first time 
visiting my stepfather’s family in Morocco and I would learn later that the more kisses 
you give, the happier you are to see someone. There were a lot of new and exciting things 
for the 8-year old me to see and learn: the feeling of wearing a Kaftan – a long airy 
garment, sharing a huge bowl of couscous with the whole family and eating with my 
hands, seeing how tall palm trees actually were, the business of a bazaar that seemed to 
sell every possible item there was, and the tingly feeling of the hot sun on my skin.
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Reflecties

Wat gebeurde er allemaal achter de schermen om deze workshop ‘creatief 
schrijven’ te verwezenlijken? De onderzoekers reflecteren op hun ervaringen en 
benoemen drie aspecten die cruciaal zijn voor het laten slagen van zo’n workshop 
en zaken waar je op moet letten. 
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te voelen. Deze deelnemers hadden aan één van de onderzoekers verteld dat zij zich 
een beetje geïntimideerd voelden door de andere groepsleden. Wat die eerste avond 
beter leek te werken was een rondwandeling na het eten om de stad te verkennen. 
Deze ongestructureerde activiteit (in tegenstelling tot de kennismakingsspelletjes, die 
regels hebben en mensen het gevoel kan geven dat ze worden gepusht om zich op een 
bepaalde manier te gedragen) creëerde een meer natuurlijke sfeer en zorgde ervoor dat 
sommige deelnemers hun aanvankelijke verlegenheid overwonnen. Het gevolg was 
dat workshopdeelnemers zich meer op hun gemak voelden, voordat ze deelnamen aan 
diverse oefeningen in de dagen die volgden. 

Het beschermen van het welzijn, de veiligheid en de privacy van de deelnemers vallen 
onder de verantwoordelijkheden van onderzoekers in het veld. Zij moeten te allen 
tijde oog hebben voor de gevoelens en gedachten van de deelnemers om schade te 
voorkomen. Ondanks de toewijding van onderzoekers kan dit een uitdaging zijn 
zodra deelnemers bij elkaar worden gebracht voor onderzoeksactiviteiten, zoals in 
focusgroep-discussies of, zoals in ons geval, een workshop creatief schrijven. Het is 
mogelijk dat de groep deelnemers heel divers is, bijvoorbeeld qua socio-economische 
achtergrond, onderwijsniveau en talenkennis (zie de reflectie ‘Diversiteit waarderen’) 
en dus verre van homogeen is. Om iedereen een gevoel van veiligheid te geven, moet 
er een ruimte worden gecreëerd waarin zowel de onderzoekers als de deelnemers 
principes van inclusiviteit en wederzijds respect naleven. 

Het begrip ‘veilige ruimte’ wordt vaak genoemd in debatten over uitsluitende praktijken 
in het onderwijs. Het is een modewoord geworden, wat veronderstelt dat iedereen 
dezelfde betekenis aan het begrip geeft en het erover eens is hoe een ruimte veilig 
kan worden gemaakt. Maar hoe moet dat? Kan een ‘ruimte’ altijd voor iedereen veilig 
worden gemaakt? Dit zijn open vragen die bij de organisatie van ieder evenement in 
ogenschouw moeten worden genomen, in relatie tot de context, de mensen en de aard 
van het evenement. Op basis van onze ervaring met het begeleiden van groepsdynamica 
en poging om een inclusieve sfeer te scheppen tijdens de workshop, hebben we op 
deze vragen gereflecteerd. Onze voorbeelden laten het belang zien van het streven naar 
een ruimte waarin alle deelnemers voelen dat er naar hun stem en meningen wordt 
geluisterd en dat ze worden gewaardeerd. Om deze reden geven we de voorkeur aan de 
term ‘inclusieve ruimte’ boven ‘veilige ruimte’. Zo’n ruimte ontstaat niet zomaar, maar 
moet in een continu proces worden gecreëerd. 

Om een open en gastvrije sfeer te scheppen, begon ons workshopprogramma met 
activiteiten waarbij de deelnemers de kans kregen om elkaar beter te leren kennen. 
Aanvankelijk moedigden we deelnemers uit de verschillende landen aan om te 
mengen, zodat ze niet alleen zouden omgaan met degenen die ze al kenden. We deden 
bijvoorbeeld kennismakingspelletjes (zogenaamde icebreaker games), en bij het 
avondeten vroegen we iedereen naast iemand te gaan zitten die ze nog niet kenden. 
Hoewel dit het begin was van een vrolijke avond met veel pret, heroverwogen we 
deze strategie nadat we merkten dat twee deelnemers zich niet op hun gemak leken 

EEn vEiligE ruimtE tot EEn inclusiEvE ruimtE makEn
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voelde zich verplicht ongemakkelijke vragen te beantwoorden en had later spijt dat hij 
zo veel persoonlijke informatie had gedeeld. Dit werd ons duidelijker toen één van de 
onderzoekers hem even apart nam na afloop en hij meer over zijn ongemak vertelde. 
We boden hem toen de gelegenheid om zijn geschreven verhaal aan te passen om te 
verzekeren dat hij zich beschermd voelde. En in de volgende sessie onderstreepten 
we nog eens het belang van privacy en dat het niet de bedoeling was om details over 
het leven van andere deelnemers buiten de workshopsetting te bespreken. Door deze 
ervaring realiseerden we ons dat het niet als vanzelfsprekend kan worden beschouwd 
dat de workshop ruimte te alle tijde volledig veilig en inclusief is voor alle deelnemers. 
Zo’n inclusieve ruimte is nooit af maar altijd een work-in-progress, en vereist daarom 
voortdurende inzet om gevoelens van veiligheid en inclusiviteit te cultiveren. 

De workshopleider, Franka, gaf de jonge deelnemers meer zelfvertrouwen en 
verhoogde hun bereidheid om te participeren. Gedurende de workshop deed ze recht 
aan de ideeën en perspectieven van de jongeren, zoals blijkt uit haar commentaar in 
het notitieschrift van een van de deelnemers: ‘’Je kunt het! Wat je ook wilt, je kunt het. 
Je bent misschien wat nerveus of bang, maar je kunt het. Ik moest enorm lachen om 
je verhaal! Blijf schrijven […]. Vind je eigen stem en gebruik die.’’ Hiermee erkende 
Franka hun ervaringen en gaf ze hen zelfvertrouwen. Dit alles had een gunstige invloed 
op de deelsessies, waarin de deelnemers en organisatoren hun zelfgeschreven verhalen 
gewillig aan elkaar voorlazen.  

Hoewel het delen van geschreven werk kwetsbaarheid vereist, bleek het motiverend 
te werken voor deelnemers dat er naar hun unieke stem werd geluisterd. Geduldig en 
actief luisteren bleek zelfs cruciaal te zijn voor het creëren van een ‘inclusieve’ ruimte: 
hierdoor konden deelnemers hun verhalen delen zonder angst voor het oordeel van 
anderen. Niemand werd onderbroken tijdens het spreken, en het publiek was zichtbaar 
betrokken. Door middel van deze verhalen reflecteerden de jongeren op hun eigen 
leefomstandigheden. Ze merkten onderlinge verschillen en overeenkomsten op en 
bouwden in dat proces een band met elkaar op. Dat de deelnemers ondanks individuele 
verschillen allemaal met elkaar verbonden waren door het thema (opgroeien tussen 
twee landen), droeg bij aan een gevoel van saamhorigheid en vormde een bron van 
inspiratie. Sommige deelnemers deelden ook dat ze zich bevoorrecht voelden nadat ze 
hoorden over de worstelingen van anderen. Dit gaf ook buiten het officiële programma 
de aanzet tot meer informele onderlinge gesprekken, gekenmerkt door groeiend 
wederzijds respect voor elkaar. 

Los van deze positieve ervaringen is het van belang om te erkennen dat er 
onophoudelijk aan een ‘inclusieve ruimte’ moet worden gewerkt. In onze workshop 
leken jongeren kracht te ontlenen aan elkaars verhalen. Er was echter een geval waarbij 
een deelnemer in de flow en het enthousiasme van het moment werd aangemoedigd 
om bepaalde elementen van zijn verhaal te onthullen, waarna hij het gevoel kreeg dat 
hij te veel van zichzelf had blootgegeven. De anderen waren zo nieuwsgiering naar 
details over zijn leven dat de sessie onverwachts van karakter veranderde: het delen 
van een persoonlijk verhaal werd ineens een vraag- en antwoordsessie. De deelnemer 

• Maak heldere afspraken en herhaal ze regelmatig. We hebben geleerd dat de 
‘inclusieve ruimte’ niet vanzelfsprekend is en dat het essentieel is om deelnemers bij 
herhaling te wijzen op de waarde van een ‘luistercultuur’. Hoewel het delen met en 
luisteren naar elkaar voor de jonge mensen cruciale factoren waren in hun positieve 
beleving van de workshop, zouden we bij toekomstige workshops meer nadruk 
leggen op het feit dat deelnemers zich niet verplicht moeten voelen om zaken te 
delen die ze liever voor zich houden. Voorafgaand aan sessies waarin persoonlijke 
verhalen worden gedeeld, zouden we een paar diep-luisteren oefeningen inbouwen. 
Hierdoor wordt mogelijk voorkomen dat deelnemers te veel persoonlijke vragen 
stellen en meer oog krijgen voor het mogelijke ongemak bij andere deelnemers. Als 
facilitator van zo’n sessie moet in ieder geval gelet worden op signalen van ongemak 
en moet er indien nodig worden ingegrepen. 

• Afwisseling is essentieel.  Het integreren van verschillende soorten activiteiten voor 
en tijdens het programma is van groot belang voor het creëren van een inclusieve 
ruimte. Om een stimulerende omgeving voor interactie tussen deelnemers te creëren, 
bleek het belangrijk om te beginnen met een reeks kennismakingsspelletjes. Deze 

Geleerde lessen
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waren nuttig om de juiste toon voor het programma te zetten en deelnemers onder 
elkaar op hun gemak te stellen voordat het programma formeel van start ging. Om 
het maximale uit de workshop te halen, plandden we tijd in voor korte spelletjes om 
deelnemers nieuwe energie te geven en voor kleine groepsactiviteiten buiten het 
reguliere programma om. Hierdoor konden de deelnemers ondanks het intensieve 
programma op een ontspannen manier met elkaar omgaan, en dit bood iedereen 
ook de kans om op hun eigen manier gehoord te worden. Bovendien droegen de 
verschillende spelletjes bij aan een gevoel van saamhorigheid en daarmee aan de 
creatie van een ‘inclusieve ruimte’.

• Selecteer een geschikte workshopleider zorgvuldig. Franka bleek een uitermate 
geschikte workshop facilitator. We hadden eerder met haar gewerkt en naast 
haar vaardigheden als literair schrijver, wisten we van haar vermogen om zich in 
de ervaringen van jonge mensen in te leven en daardoor bij te dragen aan een 
inclusieve sfeer. Door de aanwezigheid van een facilitator konden de onderzoekers 
van het project eveneens aan de workshop deelnemen en meedoen aan de 
spelletjes, het schrijven en het delen van persoonlijke verhalen, en zo ook onze eigen 
kwetsbaarheden tonen. Hoewel de machtsverhouding hierdoor niet verdween, werd 
wel kleiner en dit droeg bij aan het scheppen van een inclusieve ruimte (zie de 
reflectie over ‘Ons begrip verrijken’).  

• Vergeet je zorg- en ondersteuningsplicht niet. Hoewel we samen met de 
jongeren aan de workshop deelnamen, nam dit niet onze verantwoordelijkheid 
als organisatoren en onderzoekers voor hun welzijn weg. Integendeel, we keken 
regelmatig hoe het met de jonge deelnemers ging en boden steun aan diegenen 
die mogelijk moeite hadden met de workshop of bepaalde onderdelen ervan. 
Deelnemers die het op wat voor manier dan ook moeilijk leken te hebben, kregen 
extra aandacht van één van de onderzoekers. We moedigden deelnemers ook aan 
om hun gevoelens afzonderlijk met ons te delen, indien ze dat wilden. 

DivErsitEit WaarDErEn

Kwalitatieve onderzoekers op het gebied van migratie komen onvermijdelijk in contact 
met mensen die banden hebben met verschillende delen van de wereld. Onderzoekers 
komen voortdurend in aanraking met verschillende groepen, bijvoorbeeld wanneer 
zij focusgroep-interviews houden of veldonderzoek doen of, zoals in ons geval, bij 
het organiseren van een workshop. Uit eerder onderzoek wisten we dat hun Ghanese 
identiteit een belangrijk component voor de workshopdeelnemers was. Dit kwam 
terug in het ontwerp van de workshop: veel van de schrijfoefeningen waren gericht 
op de relatie van de jongeren met Ghana en hun dierbaren daar. Ook al kreeg dit 
identiteitsaspect een speciale rol, het is belangrijk om te onderstrepen dat ‘Ghanees 
zijn’ geen homogene categorie is, maar veel verschillende dingen kan betekenen. 
Bovendien was ‘Ghanees zijn’ allerminst het enige aspect van belang in het leven van 
de deelnemers. Zij verschilden van elkaar qua opleiding, talenkennis, ambities voor de 
toekomst en socio-economische achtergrond, maar ook qua rolmodellen, om slechts 
een paar aspecten te noemen. Het is van belang om te reflecteren op gemeenschappelijke 
noemers onder de deelnemers, maar ook op individuele diversiteit om zo een ruimte te 
kunnen creëren waarin iedereen zich gewaardeerd en erkend voelt (zie ook de reflectie 
op ‘Een veilige ruimte tot een inclusieve ruimte maken’).

Deelnemers waren afkomstig uit drie verschillende Europese landen en hadden ook 
banden met verschillende regio’s in Ghana. Zij spraken talen zoals Duits, Nederlands, 
Engels, Twi en/of Ewe. Tijdens de workshop was Engels de voertaal, maar we nodigden 
de deelnemers uit gebruik te maken van al hun talenkennis en te schrijven in de taal 
waarmee ze zich het meest op hun gemak voelden. Op deze manier hoopten we het 
schrijfproces te stimuleren, de oefeningen leuker te maken en de jongeren in staat te 
stellen hun herinneringen rijk en creatief te beschrijven. Desondanks merkten we dat 
deelnemers geneigd waren om Engels als schrijftaal te gebruiken, vermoedelijk omdat 
Engels ook de voertaal in de workshop was en de enige door alle aanwezigen gedeelde 
taal. Die keuze ging mogelijk gepaard met een verlies aan rijkdom en detail voor 
diegenen met een betere beheersing van een andere taal. In toekomstige workshops 
willen we proberen om op dit vlak meer expliciet inclusief te zijn. We kunnen dan 
bijvoorbeeld oefeningen toevoegen waarbij deelnemers gebruik moeten maken van 
hun diverse talenkennis, en hen op die manier aanzetten tot het gebruik van die 
vaardigheden gedurende de hele workshop.
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Hoewel de meeste verhalen van de deelnemers in het Engels waren geschreven, 
maakten ze soms ook gebruik van het Twi (de meest gesproken taal in Ghana). Dit 
gebeurde in de geschreven verhalen om zintuiglijke of vertrouwde details van hun 
leven te beschrijven, zoals specifieke gerechten of belangrijke en steeds terugkerende 
zinnen die in hun kindertijd gebruikt werden door naaste familieleden. Maar ze 
gebruikten het Twi soms ook in hun onderlinge gesproken interacties, zowel als zij 
hun verhaal voorlazen en in conversaties. Hoewel hun communicatieve vaardigheden 
uiteenliepen, droeg dit aspect niettemin bij aan een gevoel van saamhorigheid onder 
de deelnemers. Dit kwam deels tot uiting in onderlinge interviews tijdens en na de 
workshop (deze interviews zijn te beluisteren op www.motrayl.com/stories/youth-
workshop). Sommige deelnemers reflecteerden bijvoorbeeld op hoe zij voorafgaand 
aan hun deelname aan de workshop nadachten over de verschillen tussen in Ghana 
en Europa geboren jonge mensen, maar dat zij ontdekten dat deze ideeën niet klopten 
gezien hun gedeelde kennis van het Twi.

De onderzoekers erkenden de talen die jongeren spraken (ook al begrepen ze 
gesprekken in het Twi of bepaalde grapjes mogelijk niet), waardoor de deelnemers zich 
meer op hun gemak konden voelen in de workshopsetting en hun herinneringen meer 
gedetailleerd beschrijven. Het onderstreepte ook het belang van een workshopleider 
die de voornaamste talen van de groep spreekt, om eventueel in te grijpen of 
groepsprocessen te sturen, maar ook om waardering uit te spreken voor en feedback te 
geven op de verhalen van de deelnemers in deze talen.

Om recht te doen aan het belang van Ghana in het leven van de deelnemers, maar 
ook aan de diversiteit die ‘Ghanees zijn’ impliceert, was er een programma-activiteit 
over de diverse achtergronden en maatschappelijke bijdragen van bekende mensen 
met een Ghanese achtergrond. Tijdens de workshop deelde Franka een boekje uit 
over ‘25 inspirerende beroemde Ghanezen die hun eigen stem hebben gevonden – in 
kunst, sport, politiek, de zakenwereld of elders’. In het boekje worden deze mensen 
gepresenteerd als potentiële rolmodellen voor de deelnemers vanwege de unieke 
manier waarop zij hun eigen stem tot uiting hebben gebracht (het boekje is te vinden 
op www.motrayl.com/stories/youth-workshop). Als Ghanees schrijver en ondernemer 
was workshopleider Franka zelf een ‘levend’ rolmodel, op wie de jongeren tijdens de 
workshop een beroep konden doen, ook voor inspiratie en aanmoediging (zie reflectie 
over ‘Een veilige ruimte tot inclusieve ruimte maken’). Het was voor ons belangrijk dat 
de in het boekje voorgestelde mensen een Ghanese achtergrond hadden, mede omdat 
de deelnemers – jonge mensen met Ghanese wortels die opgroeien in Europa – niet 
vaak mensen met een Ghanese achtergrond zien in posities die zij zelf ambiëren. De 
rolmodel-oefening was populair onder de deelnemers, zoals blijkt uit het commentaar 
van een van de jongeren op zijn favoriete herinnering aan de workshop: “Oh, ik heb 
talloze herinneringen aan de workshop overgehouden. De eerste was, denk ik, toen 
Franka die populaire mensen voorstelde die echt hun eigen stem hebben gevonden, en 
die uit Ghana komen. Dat inspireerde me enorm.”
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• Creëer een omgeving die open staat voor diversiteit. Oefeningen gericht op 
de toepassing van meerdere talen of aandacht voor de diverse achtergronden 
en ambities van andere mensen (vgl. ons boekje over Ghanese rolmodellen) 
bijvoorbeeld, dragen bij aan een sfeer die recht doet aan het individu en stimuleren 
het gebruik van diverse vaardigheden. 

• Het onbekende omarmen. Het openen van ruimte voor diversiteit impliceerde 
in ons geval dat de meeste betrokken onderzoekers de grapjes in het Twi of 
gesprekken tussen deelnemers in die taal niet konden begrijpen. Dit was okay, 
want het droeg bij aan het creëren van een saamhorigheidsgevoel onder de 
jonge deelnemers (zie reflectie over ‘Een veilige ruimte tot een inclusieve 
ruimte maken’). Zij kwamen door hun kennis van die taal bovendien in de 
positie van experts, wat een gunstige invloed had op de dynamiek tussen 
onderzoekers en deelnemers (zie ook de reflectie over ‘Ons begrip verrijken’).  

• Zorg voor een workshopleider met wie deelnemers zich kunnen identificeren. 
Al is het van belang om het onbekende of niet-vertrouwde te omarmen, merkten 
we steeds weer tijdens de workshop hoe waardevol het was om een workshopleider 
te hebben die een Ghanese achtergrond deelde met de jongeren. Hierdoor alleen 
al was Franka een bron van inspiratie. Zij was in staat om verhalen in het Twi te 
waarderen, en had bij lastige situaties in de groepsdynamiek kunnen ingrijpen, als 
dat nodig zou zijn geweest.

Geleerde lessen

ons bEgrip vErrijkEn

Kwalitatief onderzoek, met name etnografie, vergaart kennis en inzicht door het 
verzamelen van informatie over mensen en hun levens ‘in de echte wereld’. Door 
gedurende langere periodes de alledaagse context van het leven van mensen te 
bestuderen, beogen kwalitatieve onderzoekers rijk en genuanceerd inzicht – of ‘dichte’ 
beschrijvingen – te ontwikkelen van een relatief kleine groep onderzoeksdeelnemers. 
Deze benadering staat tegenover de ‘dunne’ kennis geproduceerd door de veel 
omvangrijkere steekproeven die gewoonlijk worden gebruikt in kwantitatief onderzoek 
(bv. survey-onderzoek). De etnografische data die wij verzamelen zijn echter tegelijk 
sterk contextafhankelijk: wat een deelnemer ons vandaag vertelt verschilt mogelijk van 
wat diegene morgen zou zeggen, afhankelijk van zijn of haar stemming, de locatie 
en de sociale setting. En wat een deelnemer aan de ene onderzoeker vertelt verschilt 
mogelijk van wat zij aan een ander zou vertellen. Kwalitatief onderzoek gaat uit van 
het opbouwen van een relatie, en zoals in alle relaties ontstaat er met sommige mensen 
een betere klik dan met andere mensen. Afhankelijk van onze ‘positionaliteit’ – onze 
leeftijd, onze etnische en nationale achtergrond, en diverse andere factoren – ervoeren 
we een verscheidenheid aan relaties met de jonge mensen op onze veldwerklocaties. 
Voor sommige deelnemers was de onderzoeker waarmee zij in contact kwamen een 
interviewer; voor anderen was diegene een onderwijsassistent of een huiswerktutor, 
en voor weer anderen een vriend. Bovendien zagen de deelnemers de onderzoeker 
altijd als een afzonderlijk individu die in hun leven was gekomen met veel vragen en 
nieuwsgierigheid, los van de ruimere context van het onderzoek. 

Hoewel de doelstelling van de workshop was om iets terug te geven aan onze 
deelnemers en vervolgens hun verhalen met een breder publiek te delen, ontdekten 
we dat de workshop ook een unieke gelegenheid bood om ons etnografisch onderzoek 
te verrijken. Door met onze deelnemers mee te doen aan de workshop, op een nieuwe 
locatie die verder los stond van de veldwerklocaties of andere onderzoekslocaties 
(zoals bij de deelnemer thuis, op diens school of in diens plaatselijke hang-outs), 
kwamen nieuwe onderwerpen, perspectieven en aspecten in beeld. Door middel van 
de workshop konden we buiten het gebaande pad van onze interacties met de jonge 
deelnemers treden. Deze benadering is mogelijk ook relevant voor anderen zoals 
docenten, sport coaches en jeugdwerkers, want hun interacties met jonge mensen 
blijven veelal beperkt tot het klaslokaal, het sportveld of het jeugdcentrum. Hun 
relaties worden dan louter bepaald door de professionele hoed die zij dragen. Voor ons 

7372



had de ongewone omgeving van de workshop twee belangrijke gevolgen: het verdiepte 
ons begrip van het leven van onze deelnemers en het zorgde in sommige gevallen voor 
een verschuiving in onze relatie tot hen. 

In de eerste plaats heeft de workshop geleid tot nieuwe inzichten over onze deelnemers. 
Door uit de normale onderzoeksomgeving te stappen, konden we meer tijd samen 
doorbrengen, met veel ruimte voor informele gesprekken, rondhangen en reflectie. 
Hierdoor kwamen eerder onontgonnen onderwerpen of andere herinneringen naar 
boven. Frisse perspectieven en nieuwe informatie werden ook gegenereerd door het 
format van de workshop. De jongeren reageerden met nieuwe ideeën op onze vragen 
doordat deze in een nieuwe setting, op andere manieren en door andere mensen 
werden gesteld. Door het format van onze gangbare activiteiten aan te passen, van 
interviews en observaties tijdens het veldwerk naar interactieve en creatieve oefeningen 
in de workshop, werden de deelnemers gestimuleerd om andere herinneringen en 
impressies te delen, en met name de meer emotionele en zintuiglijke aspecten van hun 
ervaringen.

Een deelnemer deelde bijvoorbeeld een prachtig verhaal over de verhuizing van zijn 
moeder van Ghana naar Duitsland toen hij nog klein was, een gebeurtenis die in een 
interview over zijn levensgeschiedenis louter als feit aan bod was gekomen. Mede 
dankzij de schrijfoefeningen en ruimte om zijn eigen storytelling prioriteiten te stellen, 
beschreef hij deze gebeurtenis met een rijkdom aan details en emotie die eerder niet 
naar voren waren gekomen. Zijn verhaal liet zien hoe verward en boos hij was geweest 
over het vertrek van zijn moeder en hoe dat andere relaties in zijn leven beïnvloedde. In 
andere gevallen beschreven deelnemers familieverhoudingen, levensgeschiedenissen 
en gevoelens over bepaalde gebeurtenissen en relaties, die in tegenspraak waren met 
verhalen die de onderzoekers in het veld hoorden. Zulke inconsistenties ontstonden 
mogelijk door vergeetachtigheid, door de context waarin een gevoelig onderwerp werd 
besproken of doordat een vraag op een bepaalde manier werd gesteld en een bepaald 
antwoord uitlokte. Door zulke verschillen op te merken konden de onderzoekers 
de desbetreffende kwestie nog eens aankaarten bij de deelnemers ‘in het veld’ en zo 
proberen te begrijpen waar die contradicties vandaan kwamen en wat ze voor de 
deelnemers betekenden.

Ten tweede verschoven sommige relaties met deelnemers in de workshopsetting. 
In gevallen waarin een onderzoeker tijdens het veldwerk een min of meer 
vriendschappelijke relatie met een deelnemer had opgebouwd, leidde de ontmoeting 
met andere MO-TRAYL-onderzoekers in de workshop en de toegenomen kennis over 
de inhoud van het project – en het doen van onderzoek – bij deze deelnemer tot beter 
begrip van de relevantie van het onderzoek en diens rol daarin. In gevallen waarin 
een onderzoeker een meer formele relatie met deelnemers had, werden deze relaties 
soms gemoedelijker en persoonlijker. Dit kwam doordat onderzoekers en deelnemers 
samen aan de workshop deelnamen, dezelfde activiteiten deden, in tegenstelling tot 
de veelal strikt gescheiden rolverdeling in het veld (bijvoorbeeld als interviewer en 
geïnterviewde). Tijdens de workshop schreven we allemaal verhalen; de deelnemers 
namen de rol aan van ‘interviewer’ door een andere deelnemer te interviewen; en 
iedereen kwam los tijdens de kennismakingsspelletjes en vrijetijdsactiviteiten zoals 
een fietstochtje en een rondwandeling door Maastricht. Hoewel de machtsdynamiek 
in deze gezamenlijke bezigheden nooit helemaal wegviel, zorgden al die activiteiten 
mede door de nieuwe omgeving voor gevoelens van ongedwongenheid en nabijheid 
die eerder lastig te creëren waren in relaties met sommige deelnemers.
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Deze subtiele verschuivingen in onderlinge relaties kwamen het onderzoek ook ten 
goede na afloop van de workshop. In sommige gevallen voelden deelnemers zich 
meer op hun gemak bij de onderzoeker die zij kenden en was hun band verstevigd. 
Zo ontvingen wij vaker een uitnodiging om bij deelnemers of hun familie te 
verblijven tijdens reizen naar Ghana, en gingen op een meer informele manier met 
deelnemers om op onze veldwerklocaties. In andere gevallen stelden zij specifieke 
onderzoeksactiviteiten voor op basis van hun nieuwe inzichten in de doelstellingen 
van het project. Een deelnemer kwam bijvoorbeeld op het idee om de onderzoeker 
die zij kende haar grootvader en moeder in Ghana te laten interviewen omdat dat 
mogelijk relevant voor het onderzoek zou zijn. 

Over het algemeen leidde de workshop tot nieuwe inzichten over onze deelnemers en 
de nieuwe manieren waarop onze band met hen zich heeft ontwikkeld, en dit heeft onze 
etnografie verrijkt. Ons inzicht was gegroeid en hierdoor konden we een genuanceerder 
beeld van hun leven schetsen – een primaire doelstelling van etnografisch onderzoek.

• Gebruik verschillende activiteiten om nieuwe perspectieven te openen. 
Door onze gebruikelijke interacties met jonge mensen – in interviews en 
participerende observatie – te doorbreken en in plaats daarvan gebruik te 
maken van creatieve formats – zoals schrijven, spelletjes en geluidsopnames – 
vergaarden we nieuwe informatie, die ons inzicht in het leven, de ervaringen en 
de perspectieven van onze deelnemers verrijkten. Door deze activiteiten te doen 
in het gezelschap van andere jonge mensen, reflecteerden deelnemers op een 
andere manier op hun eigen ervaringen en vergeleken deze met de ervaringen 
van anderen. En door tijd te reserveren voor individuele reflectie en informele 
gesprekken kwamen nieuwe soorten verhalen en herinneringen naar boven. 

• Elkaar in een nieuw licht zien. Door tijd door te brengen met onze deelnemers in 
een nieuwe setting – weg van de locaties, mensen en routines van hun dagelijkse 
leven – verschoof onze verhouding tot hen, en dit kwam ons onderzoek ten goede. 
De workshop gaf onze deelnemers ook een beter beeld van het werk dat we doen 
en wat onze rol inhoudt, waardoor zij ons in een nieuw licht zagen.

• Maar wees je bewust van grenzen. De verantwoordelijkheden en zorgplicht 
die samenhangen met onze rol als onderzoekers verdwijnen uiteraard niet door 
verandering van de relatiedynamiek. Het opbouwen van een hechtere band met 
jongeren mag nooit een bron van ongemak voor hen zijn. De onderzoeker moet 
dan ook nog steeds regelmatig nagaan of zij zich nog veilig voelen. Op momenten 
waarop deelnemers zich kwetsbaar voelden door het delen van hun verhalen, of 
geïntimideerd waren door de prestaties van anderen, moesten we het plezier even 
terzijde schuiven, het probleem oplossen en ervoor zorgen dat onze deelnemers 
zich gesteund bleven voelen (zie de reflectie ‘Een veilige ruimte tot een inclusieve 
ruimte maken’).

Geleerde lessen
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Impressies

Tijdens de laatste activiteit van de workshop vroegen we deelnemers om één 
woord op een kaartje te schrijven dat hun ervaring tijdens de workshop weergaf 
met uitleg erbij. Lees verder om meer te weten te komen over de ervaringen van 
deelnemers, in hun eigen woorden.
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Bijlagen

Uur Vrijdag 28 juni Zaterdag 29 juni Uur Zondag 30 juni Maandag 1 juli

08:00-09:00 Ontbijt 08:00-09:00 Ontbijt Ontbijt

09:00-10:00 Kennismakingsspel ‘zes graden scheiding’
Korte opening schrijfworkshop 

09:00-10:00 Onderlinge feedbacksessie Impressies delen  
& afscheid

10:00-11:15 Schrijfoefening ‘10 woorden’
Korte pauze

10:00-11:15 Laatste individuele schrijfblok: eindver-
sie verhaal afronden
Korte pauze

11:15-13:00 ‘Inspiratie voor het vinden van de eigen stem’ 
Schrijfoefening ‘Kinderjaren’
Delen schrijffragmenten – ‘10 woorden’ 
schrijfoefening

11:15-13:00 Technische voorbereidingssessie
Opnamesessie 1

13:00-14:00 Lunch 13:00-14:00 Lunch

14:00-15:30 Schrijffragmenten delen – ‘kinderjaren’ 
Schrijfoefening ‘thuis’
Korte pauze

14:00-15:30 Walk & talk
Miniworkshop ‘interviewen’

15:30-17:30 Individuele schrijfblokken: Schrijfoefening 
‘band met Ghana’ & individuele feedback 
door Franka
Ontspanningsspel ‘dit is wie ik ben’

15:30-17:30 Miniworkshop ‘interviewen’
Ontspanningsspel ‘sound ball’
Opnamesessie 2

17:30-18:30 Miniworkshop ‘voordragen met stem’ 17:30-18:30 Afronding

18:30-20:00 Welkomst Avondeten & ken-
nismakingsspel ‘twee waar-
heden en een leugen’

Avondeten 18:30-20:00 Avondeten

20:00-22:00 Bezoek aan stadscentrum Fietsen (+ andere activiteiten) 20:00-22:00 Delen in de kring: eindversie verhalen 
voorlezen

Hieronder volgt een summier rooster van de workshopactiviteiten.

Bijlage 1: Programma overzicht
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Bijlage 2: Structuur workshop

• Ruimte: De workshop werd gehouden in een grote, lichte kamer in het 
kasteel die meer dan genoeg ruimte bood voor de groep deelnemers. Door de 
omvang ervan en onze toegang tot een extra ruimte, konden de deelnemers 
in kleinere groepjes opsplitsen of een eigen plekje opzoeken, wat een voordeel 
bleek te zijn bij het vinden van concentratie voor de schrijfactiviteiten. De 
ruimtes boden ook directe toegang naar buiten, naar een groot terras, een 
tuin en een park, waardoor deelnemers even een luchtje konden scheppen 
tijdens of na het schrijven. 

• Tijd: Om een ‘hogedrukpan’-effect te creëren en de deelnemers tegelijk 
voldoende tijd te geven om hun verhaal te schrijven, vond het programma 
plaats over twee hele dagen onderverdeeld in afzonderlijke schrijfblokken 
(zie bijlage 1). Tijdens deze blokken deden deelnemers ook diverse 
schrijfoefeningen die hen hielpen bij het schrijven van hun verhaal. We 
trokken voldoende tijd uit voor deze oefeningen (circa 45 min.) en voor het 
delen van fragmenten uit elkaars werk. 

• Schrijfmateriaal: Aan het begin van het programma kregen alle deelnemers 
aantekenboekjes en pennen. We vroegen hen ook om tijdens de schijfsessies 
en de oefeningen hun mobiele telefoon in te leveren. Dit hielp om afleidingen 
te verminderden en het gevoel van een veilige, persoonlijke ruimte te 
behouden. 

Praktische overwegingen

De workshop omvatte schrijfoefeningen waarin de deelnemers hun ervaring 
met transnationaal opgroeien verkenden, spelletjes om een ontspannen sfeer 
te scheppen en om deelnemers tussen twee schrijfblokken op te peppen, en 
momenten voor discussie en reflectie. In deze bijlage zetten we een paar praktische 
overwegingen op een rij en vervolgens geven we een gedetailleerde beschrijving 
van de workshopactiviteiten. 

Zoals hierboven vermeld, bestaat de workshop uit een schrijfopdracht en 
verschillende soorten oefeningen en activiteiten, die hieronder worden 
beschreven.

• Twee waarheden en een leugen: Aangezien de deelnemers van verschillende 
veldwerklocaties afkomstig waren en de meesten elkaar voorafgaand aan de 
workshop niet kenden, begonnen we met dit klassieke kennismakingsspelletje. 
Iedere deelnemer schreef twee waarheden en een leugen over zichzelf op een 
notitieblaadje en deelde ze vervolgens met de rest van groep. Het doel van het 
spelletje is dat de andere spelers bepalen welke uitspraak onwaar is.

• Zes graden scheiding: Dit spelletje hielp om het ijs verder te breken omdat 
het deelnemers aanmoedigde om verbindingen met andere mensen in 
de groep te ontdekken, vooral met de mensen afkomstig van een andere 
veldwerklocatie (Antwerpen, Hamburg en Den Haag).  

 
 Hoe het werkt

• Deelnemers lopen rond door de ruimte, en stoppen om in paren met elkaar te 
praten.

• Elk paar maakt een lijst van vijf dingen die ze gemeen hebben, zoals favoriet eten, 
talenkennis, sport, enz., voordat ze doorlopen naar een volgend persoon. 

• De eerste persoon die vijf volledige lijstjes heeft (met vijf nieuwe mensen) ‘wint’ en 
beëindigt het spel.

Kennismakings- en ontspanningsspelletjes

Oefeningen
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• Dit is wie ik ben: Deze oefening was gericht op het vergroten van het 
saamhorigheidsgevoel door typerende bewegingen van de deelnemers te 
creëren en delen. Aangezien we deze oefening tussen twee schrijfblokken 
door hadden gepland, was het een leuke manier om de gedachten te verzetten 
door middel van beweging.

• Sound Ball: Aangezien een groot deel van de tweede dag was gewijd aan het 
maken van geluidsopnames, gebruikten we deze algemene theateroefening 
om de juiste sfeer te scheppen, deelnemers te enthousiasmeren en de eigen 
stem op te warmen. Nadat het ritme er goed inzat, werd iedereen steeds 
creatiever. Deelnemers gaven bijvoorbeeld dierengeluiden of mechanische 
geluiden aan de bal, die iedereen aan het lachen maakten.

Hoe het werkt
• Iemand gooit een denkbeeldige bal naar iemand anders in de kring en beeld de 

bijbehorende eigenschappen uit – zoals vorm, omvang, consistentie of gewicht – en 
geeft de bal een geluid. 

• De persoon die de bal krijgt toegeworpen, vangt hem en doet de eigenschappen en 
het geluid na. Diegene werpt de bal dan naar iemand anders in de kring met een 
nieuw geluid en andere eigenschappen, die vervolgens door de ontvanger worden 
nagedaan, en ga zo maar verder.

• De denkbeeldige bal wordt in de kring doorgegeven totdat iedereen de bal heeft 
gekregen en geworpen.

Hoe het werkt
• De deelnemers staan in een kring en één van de deelnemers maakt een gebaar of 

beweging dat iets zegt over wie ze zijn (bv. dansend).
• De rest van de groep herhaalt het gebaar of de beweging tegelijkertijd.
• Een andere deelnemer maakt een gebaar of beweging, en ook die wordt collectief 

herhaald door de groep, totdat iedereen aan de beurt is geweest.

Schrijfopdrachten & inspiratie

• 10 Woorden: Om in de schrijf flow te komen en de kracht van woorden te 
illustreren, vroegen we de deelnemers om 10 woorden op te schrijven die hun 
band met Ghana omschrijven. Vervolgens kregen de deelnemers 10 minuten 
om één woord van hun lijst te kiezen en op te schrijven hoe dit specifieke woord 
hen met Ghana verbond. Hierna vroegen we de deelnemers om 10 woorden 
op te schrijven die iets zeggen over hun band met hun huidige woonplaats, 
en werd dezelfde vervolgstap herhaald. Uiteindelijk kregen deelnemers de 
gelegenheid om hun werk voor te lezen. Hierdoor kon de groep meer te weten 
te komen over de woorden die bepaalde plaatsen oproepen, en verschillen en 
overeenkomsten tussen de verhalen identificeren.

• Inspiratie voor ‘Je eigen stem vinden’: Workshopleider Franka legde uit wat 
het thema van de workshop ‘het vinden van je eigen stem’ betekent met behulp 
van een Afrikaans spreekwoord over een leeuw die ‘stemloos’ bleef omdat 
de jager werd vereerd. Dit verhaal toont het gevaar van een enkelvoudig 
verhaalperspectief; macht bepaalt immers hoe een verhaal wordt verteld. Ter 
verdere illustratie van het thema besprak Franka een boekje met voorbeelden 
van beroemde Ghanezen die erin geslaagd zijn hun eigen stem te vinden en 
die te uiten in uiteenlopende vormen van artistieke creativiteit, in sport of in 
andere beroepen (zie onze website). 

• Kinderjaren: Om deelnemers te inspireren las Franka gedeeltes voor uit Sam: 
A Life of Service to God and Country (2018), dat ze samen met Sam Okudzeto 
heeft geschreven. Het boek beschrijft de levensreis van Sam, beginnend 
met zijn kindertijd in een dorp, gevolgd door zijn opleiding in Europa en 
professionele leven in Ghana als een vooraanstaande advocaat, politicus en 
activist. Als inleiding op de schrijfopdracht vertelde Franka vervolgens hoe 
haar levensdoel en ambities in de loop der tijd zijn veranderd. Hierna vroegen 
we de deelnemers om over hun dromen en verlangens als kind te schrijven. 

9190



We gebruikten de volgende trigger vragen om het schrijfproces op gang te 
brengen:

• Wat betekent thuis voor jou?
• Wie of wat maakt dat je je thuis voelt? 
• Waar voel je je het meest thuis? 
• Wat heb je geleerd tijdens één van jouw reizen naar Ghana of in verhalen over Ghana?
• Wat motiveert jou?  
• Hoe wil je graag herinnerd worden?

• Denk terug aan een bepaalde dag of gebeurtenis uit je jeugd. Probeer de gebeurtenis 
te beschrijven. Leg vervolgens uit waarom die gebeurtenis belangrijk was. Veranderde 
er iets? Of kwam dit juist steeds in je leven terug?

• Hoe zag jouw jeugd eruit? Wie waren de belangrijke mensen in jouw kinderjaren? 
Probeer te beschrijven wat die mensen belangrijk maakten.

• Wat wilde je worden toen je opgroeide? Waarom wilde je dat?
• Wat zijn je dromen en ambities?

• Thuis: Om de deelnemers voor deze oefening op te warmen, las Franka 
voor uit haar korte verhaal ‘Mansa’, dat werd gepubliceerd in de editie van 
2009 van de Caine Prize for African Writing. Het verhaal is een eerlijke 
bespiegeling over het leven van een Ghanese jonge vrouw in Engeland en de 
verwachtingen van het thuisfront. Hierna vroegen we deelnemers om in te 
gaan op één van de volgende vragen ter voorbereiding op het schrijven van 
hun eigen verhaal:

• Band met Ghana: Voorafgaand aan de inleiding op deze eindopdracht, legde 
Franka uit dat we graag verhalen over de band van de deelnemers met Ghana 
aan het boek wilden toevoegen. Zij herinnerde de deelnemers eraan om te 
gebruiken wat ze tot dan toe hadden geleerd en geschreven, en om dingen 
te laten zien in plaats van slechts te vertellen, zoals door het gebruik van 
concrete voorbeelden van mensen, plaatsen en relevante gebeurtenissen. Om 

• Wat is thuis voor jou? Wat doet je het meest thuis voelen en waar vind je dat?
• Voel je je nog steeds Ghanees op de plek die je als thuis ziet?  Wat betekent het 

om Ghanees te zijn? Heb je het idee dat je meer dan alleen Ghanees bent? Wat 
zorgt ervoor dat je je zo voelt? 

• Denk terug aan één van je reizen naar Ghana. Waar denk je aan tijdens de 
vlucht? Wat ga je doen je zodra je daar bent? Wat hoor je? Wat ruik je? Wat 
proef je? Wie zijn de mensen die je het liefst wilt zien? Wat ga je met hen 
ondernemen? 

• Beschrijf een dag tijdens een bezoek aan Ghana die je je bijzonder goed 
herinnert. Waarom was die dag memorabel (kan zijn om positieve of negatieve 
redenen)? Wat betekent het voor jou? Hoe voel je je daarover?

• Beschrijf hoe je je voelt als Ghanees die in Europa woont. Er zijn mogelijk 
periodes waarin je je niet per se Ghanees voelt, en ander periodes waarin dat 
juist wel zo is. Kun je twee situaties beschrijven: één waarin je je Ghanees voelt 
en één waarin dat niet zo is?

• Kun je een situatie beschrijven waarin je het moeilijk vond om ver weg van de 
familie en vrienden in Ghana te zijn? Hoe ging je daarmee om?  
Maakte je gebruik van sociale media en andere technologieën om op terug te 
vallen? Hoe?  

• Voel je ooit dat je tegelijk uit twee plaatsen afkomstig bent? Kun je een situatie, 
een gebeurtenis, een gesprek met een vriend of iets anders beschrijven waarbij 
je dat voelde? Wat voor gevoel gaf dat? 

• Beschrijf (met voorbeelden) op welke manieren je je al dan niet met Ghana 
verbonden voelt.

• Zijn er familieleden of vrienden aan wie je denkt als je aan Ghana denkt?  
Wie zijn zij? Wat is er zo bijzonder aan jouw band met hen? Wat mis je aan hen?

de deelnemers te helpen met ideeën waarover ze zouden kunnen schrijven, 
besprak Franka een aantal vragen om ideeën los te maken. Daarbij werd 
benadrukt dat ze over iets moesten schrijven waarover ze sterke gevoelens 
hadden, ook als dat aspect niet in lijst met vragen aan bod kwam. 
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Vaardigheidstrainingen
• Voordragen met stem: Ter voorbereiding op de geluidsopname van de 

verhalen van de deelnemers, kregen zij een miniworkshop waarin werd 
ingegaan op technieken voor het ‘voordragen met stem’, en werd geluisterd 
naar enkele voorbeelden van luisterverhalen. In kleine groepjes oefenden ze 
ook met het hardop voorlezen van hun verhaal, waarna ze feedback kregen 
voordat ze hun geschreven verhaal opnamen.

• Interviewen: Om deelnemers te helpen met het ontwikkelen van andere 
nuttige vaardigheden, kregen zij ook een miniworkshop interviewen, waarin 
zij naar voorbeelden luisterden van goede interviews. Daarnaast maakten 
deelnemers een plan ter voorbereiding voor een interview met een andere 
deelnemer over ervaringen tijdens de workshop, en in het bijzonder hoe 
het was om over het eigen leven te schrijven en wat diegene geleerd had. 
Vervolgens namen zij paarsgewijs of in kleine groepjes hun interviews op. 
Elke deelnemer was zowel interviewer als geïnterviewde.

Discussie & reflectie
• Walk & Talk: Tussen de activiteiten van de tweede dag door kregen de 

deelnemers wat tijd om te ontspannen en te reflecteren tijdens een wandeling 
in de natuur. We vroegen hen om kleine groepjes te vormen en naar objecten 
in de natuur te zoeken die ze (metaforisch) konden koppelen aan iets waarover 
ze hadden geschreven of gedacht tijdens de workshop. Toen de deelnemers 
terugkeerden naar de centrale ruimte, deelden sommigen kort hun ideeën en 
gedachten met de groep.

• Eindversies delen: Hoewel de deelnemers tijdens schrijfoefeningen al 
fragmenten uit hun werk hadden gedeeld, kregen zij de kans om (gedeeltes 
van) hun eindversie op de laatste avond van de workshop met elkaar te delen. 
We creëerden een ontspannen sfeer door in de centrale ruimte een kring te 
vormen en er opblaasbare zitzakken neer te zetten en het licht te dimmen. 

• Impressies van de workshop: We sloten de workshop af door in een kring te 
zitten en de deelnemers te vragen om op een kaartje één woord te schrijven 
dat hun beleving van de workshop goed weergaf. Op de achterkant van het 
kaartje gaven zij uitleg over het woord dat ze hadden gekozen. Ten slotte 
deelde iedere deelnemer met de groep wat zij hadden opgeschreven en wat ze 
van de workshop hadden geleerd. 
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