
“De oppas” 

Ik ben een lokaal ‘maatje’ van een jonge vrouwelijke Eritrese statushouder. Dit houdt in dat je aan 

elkaar gekoppeld wordt en voor een periode van vier maanden tot één jaar de statushouder op een 

informele manier helpt bij o.a.: socialisering, taal leren, bijleren over de Nederlandse cultuur. De 

statushouder woont in een integratie woonproject waar jonge statushouders samenwonen met 

jonge Nederlanders. Ik woon zelf ook in de buurt van het project. Ik help mensen graag en als 

buurvrouw ben ik erg actief in dit woonproject. Door een ‘maatje’ te zijn help ik jonge immigranten 

een stukje op weg. We kenden elkaar al via een programma waar we beide aan deelnamen, toen 

kwam ik erachter dat ze geldproblemen had. Ze mag geen geld bijverdienen zolang ze een uitkering 

ontvangt en voltijd naar school gaat. Dat laatste betekent dat ze eigenlijk ook geen tijd zou hebben 

om bij te verdienen. Ik wilde haar geld schenken maar dat liet ze niet toe. Ik vroeg me af of ze niet op 

mijn kinderen kon passen om zo wat geld te verdienen. Ze gaf aan dat ze dat heel graag zou willen 

doen. Mijn kinderen hebben haar uitgelegd wat oppassen volgens Nederlandse begrippen inhield; 

douchen, tanden poetsen, voorlezen enz. Toen ik thuis kwam wilde ik haar uitbetalen maar ze 

weigerde het geld aan te nemen. Ik stond erop maar ze rende weg om te voorkomen dat ik haar geld 

kon geven. Ik voelde me erg ongemakkelijk over de situatie. Het voelde alsof ik haar niet heb 

geholpen maar juist heb gebruikt om mijn eigen ‘problemen’ op te lossen. Ik lag er ‘s nachts van 

wakker en dacht aan wat ze had gezegd: “je hebt me al betaald door me overal mee naartoe te 

nemen en me regelmatig te bezoeken. Je bent als familie voor me, en familie betaalt elkaar niet. 

Iedereen mag me betalen behalve jij”. Ik begon haar te begrijpen toen ze dat zei, ze heeft me een 

belangrijke les geleerd. Je thuis voelen en veilig voelen heeft veel meer waarde dan geld verdienen. 

Als ik haar toch geld zou geven dan zou dat onze relatie verpesten. Het zou er een officiële relatie van 

worden die uit transacties bestaat. Terwijl het veel mooier is om elkaar andere dingen te geven. Ze 

wilde mij graag iets geven als bedankje maar ik begreep haar toen niet goed. Ik heb haar bedankt 

voor de wijze les.  



 









 

 

 

 


