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Goede avond beste mensen, 

Ontzettend leuk dat jullie (in grote getalen) hier zijn om samen de prachtige kistjes die door 

de deelnemers van het project ONBREEKBAAR zijn gemaakt 

te bewonderen. 

Namens Stichting OVAA heet ik jullie van harte welkom. Vooral het Van Abbemuseum die 

ons de ruimte geeft geboden voor deze expositie, Jeannette en Yvette van ComunicArte die 

de kunstzinnige begeleiding hebben geregeld en natuurlijk onze Janet die de verbindende 

factor is geweest voor iedereen. Ook welkom aan onze bestuurder, medewerkers, 

vrijwilligers en deelnemers van de onze groepen. 

OVAA staat voor de kracht van diversiteit, staat voor het bevorderen van participatie op alle 

niveaus. OVAA staat vooral voor verbinden en het project (On)breekbaar is daar een 

uitstekend middel voor. 

 Verbinding tussen mensen die elkaar normaliter niet makkelijk zouden tegen komen 

 Verbinding aan de hand van thema’s  

 Verbinding door universele thema’s als kwetsbaarheid en kracht 

 Verbinding door middel van het tonen van emoties.  

 Verbinding door een traan, een lach, boosheid, geluk en verdriet. 

Thema’s die voor alle mensen gelijk zijn, ongeacht waar je bent geboren, in welk land je bent 

opgegroeid, ongeacht je verhaal. 

Bereidheid om naar elkaar te luisteren, elkaar te verstaan en vooral elkaar te willen 

begrijpen. 

De deelnemers aan (On)breekbaar hebben de essentie van het project heel goed begrepen. 

Dat halen we o.a. uit de uitspraken van jullie tijdens de afsluitende bijeenkomst: 

- Een Nederlandse deelneemster tegen de migrantenvrouwen:  

“Fijn, dat jullie erbij zijn en dat ik jullie heb leren kennen. Wij kennen allemaal de 

beelden van de televisie, maar nu worden die verhalen persoonlijk” 

- “Ik ben dankbaar, dat we dichtbij jullie mogen komen” 

- “Het is inspirerend te zien hoe krachtig en vrolijk jullie zijn om hier een leven op te 

bouwen” 

- “Er spreekt veel hoop uit jullie kistjes; dat geeft hoop”  



- Een van de migrantenvrouwen tegen een Nederlandse deelnemer 

- “Mooie verhalen” 

- “Ik ben blij, dat ik mee mocht doen” 

- “Ik heb veel gekregen van de Nederlandse mensen en wil graag iets teruggeven” 

- “Ik wil je uitnodigen bij mij thuis, zodat we samen kunnen praten en ik mijn Nederlands 

kan oefenen. Ik wil je vriendin zijn.” 

Dames en heren, 

Men zegt dat het de kleine dingen zijn die het doen. Dit project is daar ook een voortreffelijk 

voorbeeld van: van mens tot mens, het kistje is maar een bruggetje naar elkaar toe; naar de 

wereld om elkaar steeds beter te leren kennen en te respecteren zodat wij de wijk samen 

kunnen delen. 

De stad is een vijver waar alle vissen in moeten kunnen zwemmen en het kistje is een hulpje 

voor hen die nog niet goed kunnen zwemmen.  

 


