
Van apprentice tot master…                                                                                               GET APP & WORK november 2020 
 
We werden afgelopen maand verrast door een bezoekje van Rukaya aan onze werkplaats. Rukaya was onze 
allereerste apprentice die begon in 2018 en nu kwam ze trots vertellen dat ze 22 november zou afzwaaien bij haar 
master en dan zélf een master zou zij. Ik kon het haast niet geloven… Niet dat ik er geen vertrouwen in had dat ze 
een master zou kunnen worden maar dat die 2 jaar nu alweer voorbij waren! Wat is dat  snel gegaan!  
 
Rukaya kwam 2 jaar geleden met haar tante bij ons en vertelde dat ze graag kapster wilde worden. Haar tante viel 
haar in de rede en zei dat ze wilde dat Rukaya naaister zou worden en schoorvoetend gaf Rukaya toe. Wij hebben er 
toen echt tegen gepraat om Rukaya toch kapster te laten worden. Werken doe je bijna je hele leven lang en hier 
zomaar switchen is niet gemakkelijk dus is het belangrijk om dat te kiezen waar je hart ligt! Doe waar je van droomt! 
En gelukkig is dat nu uitgekomen! 
 
Ik weet het nog goed, die eerste dag dat we met het project GET APPrenticeship and WORK van start gingen. Een drietal 
stagiaires -waaronder dus Rukaya- die onzeker achter de naaimachines plaatsnamen en wij ook ietwat onzeker daar 
omheen omdat we niet wisten waar dit allemaal toe zou leiden. Wij moesten ook helemaal nog uitvinden of dat wat 
we op papier gezet hadden, in de praktijk ook zo zou werken. Maar het liep eigenlijk vanaf het begin als een trein. 
Natuurlijk hebben we wat dingen aangepast, schaafden we het bij en voegden er waardevolle dingen aan toe maar 
al snel hadden we in de gaten dat het werkte!  
Wij hoefden zelf nooit reclame te maken voor ons jongste project want de apprentices die deelnamen aan GET APP 
& WORK, vertelden enthousiaste verhalen aan hun families en vrienden en binnen de kortste keren hanteerden we 
noodgedwongen al een wachtlijst. 
 
Inmiddels zijn er maar liefst 37 jongeren afgezwaaid en dat hadden er meer kunnen zijn als we niet in coronatijd 
noodgedwongen dit project vier maanden hebben moeten stilleggen. E zijn 13 stagiaires op dit moment  bij de 
vrouwen thuis aan het werk en we moeten jongeren vertellen die zich in willen schrijven dat ze in januari 2021 terug 
kunnen komen omdat anders onze wachtlijst veel te lang wordt. 
 
Het succes van GET APPrenticeship and WORK ligt denk ik in het feit dat de jongeren hier na hartenlust hebben 
kunnen werken, leuke producten gemaakt hebben, dingen geleerd hebben en ze deden er werkelijk toe! Wij hadden 
hen ook nodig bij het maken van de producten van zwerfafval! Dat voelen ze! Ze hebben ook keihard gewerkt voor 
hun eigen naaimachine, hun leergeld, hun uniform, hun kruk, de nodige accessoires die vereist waren en zo is het 
echt iets van henzelf geworden. Als je ergens echt iets voor moet doen dan heeft dat zoveel meerwaarde! 
 
We houden ook contact met hun masters om hen te vragen naar de vorderingen van onze apprentices. En stuk voor 
stuk laten de naaimasters  in het begin weten dat het zo fijn is om juist onze apprentices te hebben. Hoewel ze 
natuurlijk nog geen jurken kunnen maken,  beheersen ze de naaimachine als geen ander en hebben daarmee een 
flinke voorsprong op apprentices die zonder enige ervaring met een naaimachine op het hoofd aankloppen bij een 
leermeester. 
 
Het is ook enig om oud-stagiaires terug te zien die we hier op gang geholpen hebben. Bijna wekelijks komt er wel  
eentje van hen langs om ons te begroeten, te vertellen hoever ze zijn , hoe het met ze gaat. Ze nemen soms kleren 
mee -gemaakt van meelzakken- waar ze op oefenen en showen ons het resultaat… 
Natuurlijk hebben deze pubers wel eens een periode dat het niet zo lekker loopt. Masters bellen ons dan meestal op 
en wij helpen naar het zoeken van een oplossing en stimuleren en adviseren deze jonge mensen.  
 
Inmiddels hebben we een prachtig  “Pass-out” feest van Rukaya achter de rug. We zijn allemaal supertrots op haar! 
Nu is het aan haar om iets met haar opleiding te doen. De kosten van een container -wat je eigen kapsalon moet 
worden- zijn zo hoog dat dat bijna niemand lukt om dat meteen te realiseren. Ik heb van vrienden van onze stichting 
geld gekregen om voor Rukaya de echt nodige materialen te kopen zodat ze toch haar bedrijfje op kan gaan zetten, 
al is dat eerst onder een boom of in de schaduw van haar huis. Op deze manier kan ze na elke klant die ze heeft wat 
geld opzij leggen om te sparen voor haar eigen “container-salon”.  
En voor ons is het ook een geweldige kans om nieuwe stagiaires die hier in de werkplaats meewerken en ook kapster 
willen worden, om hen hun apprenticeship te laten lopen bij Rukaya. 
 
Dan is het kringetje rond…   
Is dat niet mooi?! 



                                                                            
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                    
 

 

 

 
 

 

 


