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T
ot tranen toe geroerd is 
Mak Wigmans (85) als 
zijn vrouw Anneke (82) 
de dankbrief voorleest die 
de 36-jarige Fatuma 

Houtman-Sinzahera aan hen heeft 
overhandigd. Dankjewel voor alle be-
geleiding. Zonder jullie had ik mijn 
weg niet in Nederland gevonden, 
staat er in grove lijnen in. Om haar 
dank nog meer te benadrukken heeft 
ze het beeldje Helpende Handen spe-
ciaal voor hen gekocht. 

Ontroerend
Een ontroerend moment, zeker om-
dat Fatuma deze week naar Afrika te-
rugkeert. Met man Dennis en drie 
kinderen gaat ze in Oeganda een 
boerderij opzetten. Het vertrek 
maakt verdrietig, zegt Mak Wig-
mans, maar de trots over de zelfstan-
dige Fatuma is des te groter. „Ze is als 
een dochter voor ons geworden in al 
die jaren dat we haar begeleid heb-
ben.”

Fatuma vluchtte in 2010 vanuit 
Congo naar Nederland. Ze volgde een 
inburgeringscursus en kwam er al 
snel achter dat ze aan haar studie pe-
dagogiek in Congo in Nederland niet 

veel had. Het betekende opnieuw een 
opleiding beginnen. Ze wilde de 
mbo-opleiding sociaal maatschappe-
lijk werk doen, maar zegt nu dat ze in 
haar ambities aanvankelijk niet werd 
erkend. Vooral doordat haar niveau 
van de Nederlandse taal tegenviel. 
„Het was frustrerend dat die taalbar-
rière me belemmerde om die oplei-
ding te kunnen begrijpen, terwijl ik 
het niveau inhoudelijk wel goed aan 
kon.”

In 2014 kwam Fatuma, die inmid-
dels in Ommen woonde, via regio-
naal opleider Landstede Groep in 
contact met de coördinator van het 
programma Maatje op Maat, Nabil 
Sahhar. In hun gesprekken in het 
Frans begreep hij de ambities van Fa-
tuma. Hij koppelde haar voor 
een-op-een-begeleiding aan haar 
plaatsgenoten Mak Wigmans en zijn 
vrouw, Anneke. Sahhar  kende het 
echtpaar Wigmans. Mak was in het 
verleden directeur van de voormalige 
mavo-school De Rank in Nieuwleu-
sen en had ervaring in lesgeven.

Sneeuw
Eerst kwamen de makkelijke Neder-
landse leesboeken op tafel. Later 
breide Anneke een dikke sjaal voor 
Fatuma en zag het echtpaar hoe zij 
genoot toen ze voor de allereerste 

keer sneeuw zag. Ze legden een 
boekwerk aan met daarin alle echte 
Hollandse recepten, de maaltijden 
die de studente twee keer in de week 
bij de Ommenaren at. Zo ontstond 
een vriendschap voor het leven en 
ging de kennis van Fatuma met 
sprongen vooruit.

„Iemand gelooft in je”, zegt Fatuma 
bij het afscheid in Ommen. De vol-
gende dagen maakt ze zich klaar voor 
vertrek naar Afrika. „Het gaf me een 
gevoel dat ik verder kon. Ik heb er 
zelfvertrouwen door gekregen.”

Zo lukte het haar om de opleiding 
sociaal maatschappelijk werk in een 
verkort traject af te ronden en 
stoomde ze door naar een hbo-oplei-
ding voor ambulant hulpverlener. Nu 
werkt ze al weer enige tijd bij jeugd-
hulp Triade Vitree en reist daarvoor 
dagelijks door de regio van Dalfsen 
naar Steenwijk, maar ook naar bij-
voorbeeld Almere.

Ze trouwde in 2015 met Dennis en 
kreeg drie kinderen. Een gesetteld le-
ven, maar de gedachte aan een terug-
keer naar Afrika bleef broeien. „Ne-
derland is mooi, maar hier is alles 
klaar”, zegt de Ommense. „Ik moet in 
mijn land zijn. De kennis die ik hier 
heb opgebouwd kan ik daar goed ge-
bruiken.”

Uiteindelijk wordt het niet geboor-

Het ondersteuningsprogramma Maatje op Maat van onderwijsinstantie Landstede Groep 

bestaat dit jaar twintig jaar. In die tijd ontvingen vooral mbo-studenten een extra duwtje in de rug 

van een persoonlijk begeleider, hun maatje. Soms wordt dat een vriendschap voor het leven, 

zoals tussen de Congolese Fatuma en tachtigers Mak en Anneke Wigmans uit Ommen.
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teland Congo, maar Oeganda waar 
het echtpaar een agrarisch bedrijf 
gaat opzetten. Of het een zorgboer-
derij wordt waar Fatuma al haar op-
gedane kennis in Nederland kan ge-
bruiken, weet ze nog niet. In elk ge-
val wil ze er het Nederlandse feno-
meen ‘bijbaantje’ introduceren, zodat 
jeugd die vanwege armoede gaat 
werken, zijn opleiding afmaakt. „Op 
die manier wil ik bijdragen in het te-
gengaan van armoede en criminali-
teit.”

Zelfstandig
„Opvoeden is ervoor zorgen dat kin-
deren zelfstandig kunnen functione-
ren. Bij haar is dat geslaagd”, zegt 
Mak Wigmans trots.

Dit is ontwikkelingssamenwerking 
‘pur sang’, zegt coördinator Nabil 
Sahhar, die bij het afscheid van Fa-
tuma aanwezig is. „Hier is ze opge-
leid, die kennis neemt ze mee terug 
naar haar eigen continent. Met in 
haar kielzog een fantastische man en 
drie kinderen.”

Mak Wigmans: „We gaan haar 
missen, ze is als een dochter voor ons. 
Maar het mooie is ook dat we allen 
tevreden zijn. Ze gaat een fantasti-
sche toekomst tegemoet.”

In totaal 1500 Landstede-studen-
ten zijn op deze manier begeleid, 
zegt Sahhar. Niet iedereen heeft na-
tuurlijk zo’n hechte band opge-
bouwd als Fatuma en haar begelei-
ders. „Maar toch zijn er veel succes-
volle begeleidingstrajecten doorlo-
pen.”
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c Dankzij het echtpaar Wigmans en Maatje op Maat vond Fatuma haar plek

‘We gaan haar missen, ze
is als een dochter voor ons’


