
 

 

Ik wil zelfstandig zijn 
 
Sarah, 29 jaar 
 
 
Driehoog. Daar woont ze. 
Een vriendelijke jonge vrouw doet open. Ze heeft al thee met bonbons klaar staan. 
Ze komt uit Afghanistan, uit een grote levendige stad. Haar ouders hebben haar 
uitgehuwelijkt aan een Afghaanse man die al jaren in Nederland woont en een vaste baan 
heeft. Hij bleek een goede man te zijn en gaandeweg zijn ze elkaar gaan waarderen. Samen 
hebben ze nu twee kindjes, een peuter van anderhalf jaar en een kleuter van vier. 
 
Sarah spreekt verrassend goed Nederlands, een gesprek levert weinig problemen op. Ze 
vertelt hoe het was toen ze hier pas woonde, in deze kleine stad, in dit flatje aan die stille 
doodlopende straat. 
"Ik was helemaal alleen als mijn man naar zijn werk was. Mijn familie ver weg en mijn 
vrienden ook." Tranen springen weer in haar ogen nu ze erover praat. Ze voelde zich zo 
alleen...zo eenzaam... Was dít nu haar leven?, vroeg ze zich af. Paniek overviel haar, ze voelde 
de neiging om uit het raam te springen! Gelukkig ging op dat moment de telefoon, haar 
vader.... en ze brak: "Pappa! er zijn hier helemaal geen mensen!" Ze huilde en kon bijna niet 
meer stoppen. 
Haar vader is een wijze man, zegt ze. Hij liet haar uithuilen, sprak troostende woorden, 
beurde haar op. Hij maande haar niet binnen te blijven maar erop uit te gaan en vooral de 
taal te gaan leren. 
 
Toen haar man die avond thuiskwam, maakte ze hem eindelijk deelgenoot van haar verdriet. 
Dat luchtte een beetje op. Samen maakten ze plannen om Nederland beter te leren kennen, 
fietstochtjes te maken, musea te bezoeken. Aarzelend maakte ze ook contact met haar buren 
en al gauw pakte ze enkele Nederlandse woordjes op. 
Toen ze zwanger bleek te zijn ontmoette ze nog meer mensen en ze oefende en oefende... 
"Goedemorgen, hoe gaat het met u?" "Tot ziens." Ze nam taalles en nu voelt ze zich steeds 
een beetje zekerder. 
 
Haar familie wil in Afghanistan blijven. Daar maakt ze zich wel zorgen om, maar met háár 
gaat het goed.  Ze heeft vrienden gemaakt en in de toekomst wil ze misschien gaan studeren 
of een baan zoeken. Haar plannen zijn nog vaag maar ze zegt resoluut: "Ik wil zelfstandig 
zijn!" 
 
(Geschreven door Hannie op verzoek van Platform Eenzaamheid Walcheren.) 


