AL AMAL Marokkaanse moeders helpen elkaar

Voor de toekomst van de vrouw
BERBER SCHRIJVER
UTRECHT
Geen moede r is trots als een kind zich misdraagt. Al Amal he lpt Ma rokkaanse
moeders bij de opvoeding e n hun e ige n positie te verbete ren.
De Marokkaanse vrouwenorganisatie Al Amal is een jaar of vijf geleden op Kanaleneiland
ontstaan uit Arabische lessen in de Lucasschool. De Marokkaanse vrouwen vroegen om
andere activiteiten en zo ontstond de eigen organisatie.
Al Amal betekent „hoop‟, in dit geval op een betere positie van de Marokkaanse vrouw in
de Nederlandse samenleving.
Al Amal organiseert feesten om vrouwen bij elkaar te brengen. Verder geeft de groep
voorlichting over bijvoorbeeld opvoeding, seksueel misbruik, criminaliteit en loverboys.
Op bijeenkomsten komen niet zelden een paar honderd vrouwen.
Veel van deze vrouwen worden door andere organisaties niet bereikt.
Bestuurslid Fatouch Chanaat zegt dat geen enkele moeder er trots op is als haar kind
zich slecht gedraagt.
“Wij geven informatie over opvoeden in Nederland. We schrijven niet voo r wat vrouwen
moeten doen. Die beslissing nemen ze zelf, maar dat kan alleen weloverwogen als ze op
de hoogte zijn.”
“Zelf spreek ik buitenshuis altijd Nederlands, ook met mijn dochtertje. Ik kan wel in mijn
eigen taal spreken, maar dat heeft gevolgen voor hoe ik word benaderd door anderen.
Het is mijn eigen beslissing buitenshuis Nederlands te spreken. ”
Nog steeds geeft Al Amal Arabische les. Chanaat: “Dat is heel laagdrempelig. Er komen
oudere vrouwen die niet kunnen lezen of schrijven. Sommigen heb ben bij ons voor het
eerst een potlood vast en zetten hun eerste letter. Wij hopen dat het een prikkel is om te
leren lezen.”
Volgens Chanaat wordt in toenemende mate een beroep gedaan op Al Amal, ook door
professionele organisaties. “Afgelopen w inter liepen we allemaal op onze tenen. We doen
het als vrijw illigers naast onze banen en gezinnen.”

Waardering alom

„Goed werk‟
Hans van Ooijen, staf medewerker welzijnsinstelling Doenja: “Al Amal richt zich op een
groep vrouwen die geïsoleerd leeft, moeilijk te bereiken is. Het doel van Al Amal is
integratie. Maar dat lukt bijna niet, omdat deze vrouwen vaak geen Nederlands spreken.
De sterke kant van Al Amal is dat ze met een groep werken die wij als Doenja niet
bereiken.”
Nathan Rozema, lid wijkraad Zuidwest: “Al Amal doet goed werk.
Bijvoorbeeld op het gebied van jongerenoverlast en opvoeding. Als er één club is die de
moeders kan bereiken, dan is het Al Amal wel. Ze doen het op hun eigen manier. Als
autochtonen iets organiseren zijn ze verbaasd dat er niemand komt.
Als zij het doen is de ruimte echt te klein. Het is echt eigen initiatief van Marokkanen. ”
Marieke Heinsbroek van de VoorleesExpress (Sodaproducties):
“Al Amal maakt op bijeenkomsten onderwerpen bespreekbaar die erg gevoelig liggen. Wij
zijn op een paar bijeenkomsten geweest waar inderdaad honderden vrouwen waren, die
heel open spraken over opvoeding en communicatie tussen ouders en kinderen. Al Amal
bereikt een grote groep vrouwen waar instellingen geen contact mee kunnen krijgen en
hebben zo een belangrijke rol.”

