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Interview

Diaspora Wellhouse laat tradities herleven

Als je je
voorouders
eert, dan eer
je jezelf
ILLUSTRATIES GETTY BEWERKING MEDIAHUIS

De wortels van ondernemer ’Lady Africa’ Irene Agyeman Hin liggen in Ghana en
die van artiest Sabrina Starke in Suriname. De twee liepen elkaar in 2010 tegen het
lijf en bijna als vanzelf ontstond een mooie vriendschap. Nu zijn ze samen de drij
vende krachten achter Diaspora Wellhouse, een welzijnsorganisatie voor de men
sen van de Afrikaanse diaspora. De rode draad? „Dat we voor onze community de
tradities en levenswijsheden van onze voorouders weer willen doen herleven.”

Irene:
„De allereerste keer dat we elkaar zagen
was op een toffe markt in Rotterdam,
waar ik met Lady Africa stond. Sabrina
was daar ook met haar moeder. Zoals ik
het zie: in haar muziek draagt ze al heel
lang bij aan bewustwording. En dat doe
ik met Lady Africa ook. Ik wilde een
ander verhaal vertellen over Afrika door
middel van Afrikaanse mode en design:
over de kracht, de betekenis en het vak
manschap van de makers. Afrikaanse
mode werd altijd op een bepaalde manier
neergezet en mijn missie was om dat te
veranderen.”

Sabrina:
„Ik heb op het podium de kleding
van Lady Africa met trots gedra
gen. Zeker ook om de connectie
met Afrikaanse cultuur te
kunnen uitdragen. Dat voel
de altijd heel goed. Op een
gegeven moment ver
schuift zo’n beginnende
zakelijk relatie naar
vriendschap.”

Irene:
„Onze interesses verschil
len misschien een beetje.
Maar er is ook een mooie
overeenkomst. We zijn allebei
geïnteresseerd in de mens maar
specifiek ook in de zwarte mens,
in de cultuur. Dat delen we en daar
door ervaar ik een groot stuk herken
ning. De vriendschap groeit nog steeds
en we hebben elkaar ook kunnen on
dersteunen. We delen een ziekte: ik
had bijna twintig jaar geleden borst
kanker, Sabrina heeft het recenter
meegemaakt. Ik denk dat ik door haar
 door hoe zij het deed  met andere

ogen naar mijn eigen proces kon kijken,
jaren later. Toen was ik bezig met overle
ven. Sabrina pakte het anders aan, ze
heeft me veel geleerd en daar ben ik haar
heel dankbaar voor.”

Sabrina:
„Ik ben al heel lang bezig met gezond
heid en lifestyle, heb een opleiding na
tuurvoedingstherapeut gedaan. Ik ben
altijd erg geïnteresseerd geweest in spiri
tualiteit en zelfontwikkeling, in levens
vragen. Dat heeft me geholpen om be
paalde keuzes te maken toen ik ziek was.
Een hele belangrijke keuze was om voor
mezelf te kiezen. Dat klinkt misschien
voor de hand liggend maar zo gaat het
vaak niet. Ik heb ook gezocht naar de
bredere context van ziekte; ik ontdekte
dat de ziekte nooit op zichzelf staat. Het
heeft te maken met je familiesysteem,
met historische context, met culturele
context. Die zoektocht heeft mooie din
gen opgeleverd. Sowieso meer begrip
voor mezelf, voor wie ik ben, voor mijn
eigen familiesysteem. Maar ook de ma
nier waarop zelfs het koloniaal verleden
invloed heeft op je denken, op de keuzes
die je maakt in het hier en nu.
Dit is precies ook het gesprek dat op dit
moment iets meer wordt gevoerd: het
besef hoe het verleden in het heden nog
steeds aanwezig is. Het gaat met name
om de dingen die zijn weggenomen. De
taal, de cultuur, de tradities, eigenlijk de
belangrijkste dingen die zorgen voor
verankering. Die zijn door de slavernij
weggenomen. Iedereen zou moeten be
grijpen wat dat doet met het denken van
een mens. Hoe dat van invloed is op hoe
je in het leven staat, op de keuzes die je
maakt. In een wereld die eigenlijk nog
vol zit van uitsluiting, racisme, onder
drukking is het logisch dat je heel snel in
een staat van overleven, van strijden

komt in plaats van dat je gewoon vanuit
welzijn kunt leven en onderdeel kunt
zijn van deze maatschappij.”

Irene:
„Die doorwerking wordt nu pas be
noemd, we zitten in een maatschappelij
ke transitie. En tegelijkertijd merk je dat
er veel weerstand is als je onderwerpen
als uitsluiting en discriminatie aansnijdt.
De ene helft is nog aan het strijden, de
andere helft heeft het wel een beetje
door. Niemand maakt dat proces op het
zelfde moment mee.
Maar het onderwerp zit in alles. De ma
nier waarop taal is geschreven, bijvoor
beeld: de hele discussie over zwart en
blank/wit. Dat mensen zo geraakt zijn,
dat is precies een voorbeeld van doorwer
king. Er worden zeker stappen gemaakt,
maar het is een proces dat lang gaat du
ren. Intussen is het belangrijk dat er
ruimte komt voor de zwarte gemeen
schap om voor een aantal dingen de tijd
te nemen.”

hebt, dan heeft het eigenlijk niet veel zin
om verder te praten. Want dan zul je
altijd zoiets hebben van ’dat was toen, ik
sta nu hier. Ik sta er los van’. We staan
nergens los van. Alles herhaalt zich, alles
komt terug. Dat is een belangrijk besef.”

Irene:
„Het is juist óók het proces van mensen
die zeggen ’maar ik kan toch niet goed
maken wat mijn voorouders hebben
gedaan?’. Het is niet van ons alleen, ik
denk dat iedereen zijn aandeel moeten
leveren om aan die verwerking, aan die
heling bij te dragen. Wat je merkt is: het
gaat nu in één keer van nul naar hon
derd. Keti Koti  1 juli  moet een nationa
le feestdag worden. Ik vind dat eigenlijk
pijnlijk, die snelheid. Mensen hebben
jaren voor erkenning gestreden, maar nu
lijkt het alsof je als gemeenschap of indi
vidu geen tijd krijgt om aan de nieuwe
situatie te wennen. Feestdag, zand erover
en door! Het gevaar is dat er te weinig
tijd wordt genomen om na te denken
over hoe nu verder.
Ik zie grote verschillen. Sommige men
sen zitten niet op excuses te wachten,
anderen hechten er heel veel belang aan.
Wat heeft een excuus voor waarde als je
in een keer door moet naar een invulling
die niet van jou is? Je krijgt eigenlijk


Familieopstellingen
zijn niet bedacht
door Bert Hellinger.
Hij deed de kennis
op bij de Zulu’s
weer opgelegd hoe je je moet voelen. Hoe
je ermee moet omgaan. Dat is precies nog
het oude systeem. Wat we merken: in het
beleid staat de vormgeving van helen
nog ergens onderaan de to do list. Er
wordt gedacht vanuit een westers kader.
Als je problemen hebt, dan praat je mis
schien eens met een psycholoog en dat is
het. Men is niet gewend aan wat gemeen
schappen van kleur nodig hebben om te
helen. Dat is iets waarvoor we terug
moeten naar de invulling die van onze
voorouders kwam.”

Sabrina:
„We hebben hier in Nederland zóveel
verschillende culturen maar de focus ligt
vooral op integreren en meedraaien.

Mensen worden gedwongen om belang
rijke delen van zichzelf te ontkennen. Bij
ons is dat de aandacht voor voorouders,
voor spiritualiteit, voor de ceremonies,
voor cultuur. Onderwerpen waar weinig
begrip en ruimte voor is binnen de Ne
derlandse maatschappij want je moet
gewoon meedraaien. Maar dat is wel
hetgeen mensen volledig en heel maakt.
Dus als je in zo’n divers land zo weinig
aandacht hebt voor culturele waarde en
historie van al die verschillende groepen,
voor alles wat een mens een mens
maakt… Als je daar geen waarde aan
hecht, dan brengt dat alleen maar disba
lans. Waar we niet omheen kunnen is dat
we in Nederland heel veel verschillende
culturen hebben. Je snijdt jezelf in de
vingers als je dat als land niet waardeert,
daar geen ruimte aan biedt. Jouw land is
zo sterk en veerkrachtig als de mensen
zelf.”

Sabrina:
„Ik zie veel pijn en disbalans bij mensen
van de Afrikaanse diaspora. Dat werkt
door, ook in hoe het land beweegt, in
allerlei lagen van de maatschappij. Het is
goed dat nu het slavernijverleden wordt
erkend, dat excuses zijn gemaakt. Maar
nu is het heel belangrijk om ruimte te
bieden  in samenspraak met mensen van
verschillende culturen  om te kijken wat
er nodig is voor het welzijn van die groe
pen. Hoe ik daarover denk? Drie woor
den: voorouders, spiritualiteit en de
community. Over dat laatste: we zijn
sterker omdat we samen dingen doen, we
zijn echt communitymensen. Terwijl het
hier in het westen meer is van ’ik sta op
mezelf’. In onze cultuur worden dingen
opgelost binnen de community, binnen
de familie. En niet als individu.”

Irene:
Irene:
„De cultuur, de geschiedenis van onze
gemeenschappen is systematisch ge
stript. Weggelaten uit boeken… maar die
kennis is er nog wel, in de gemeenschap
pen. Het is belangrijk als daar ruimte
voor komt, als mensen die kennis kun
nen uitdragen. Dat proberen wij ook met
onze organisatie te doen.”

„Natuurreligies zijn ook een belangrijke
factor. Sommige mensen hebben onder
druk andere keuzes gemaakt. Daarbij is
het soms schrijnend om te zien dat er in
families tweedeling ontstaat. Sommige
mensen zijn heel erg bezig met een reis
naar zelfbewustzijn.”

 Lees verder op volgende pagina

Sabrina:
„De laatste paar jaar zijn er verschillende
instanties geweest die excuses hebben
gemaakt. (ABN, de gemeente Amsterdam,
De Nederlandse Bank onder andere, red.)
Een stapje in een proces waar verschillen
de dingen belangrijk zijn. Excuses, oké…
Maar wat betekent dat? Op wat voor
manier ga je daar iets mee doen? Het kan
zeker niet alleen blijven bij excuses. Het
is een hele complexe geschiedenis, van
wege die doorwerking tot op de dag van
vandaag. Als mensen zeggen ’het is zo
lang geleden’ dan hebben ze nog niet
goed door dat alles verbonden is. Dat
trauma van generatie op generatie wordt
overgedragen en dat die doorwerking
blijft. Als jij als mens dat besef nog niet

Irene Agyeman Hin (Links) en Sabrina Starke.
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,,Koloniaal verleden heeft invloed op je denken”, aldus Sabrina (r).
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Interview

In gesprek met
Irene & Sabrina



Lees verder op volgende pagina

,,Mensen die in hun cultuur willen dui
ken. Terwijl andere familieleden heel erg
vasthouden aan wat ze gewend zijn.
Mensen verliezen elkaar onderweg.”

Sabrina:
„Diaspora Wellhouse is ontstaan uit wat
we zelf hebben gemist bij onze zoek
tocht. We proberen met veel liefde bij te
dragen, ons deel te doen. Hoe? We heb
ben verschillende activiteiten voor men
sen uit de Afrikaanse diaspora met focus
op het fysieke, mentale en spirituele
welzijn. Een aantal pilaren daarbij: de
ancestors, ofwel de voorouders, de drie
generaties en natuurlijk de connectie met
natuur en met cultuur. We hebben elke
maand een Walk & Wellbeing waarbij we
de natuur ingaan. We beginnen altijd
met een plengoffer, ook wel libation,
waarbij we de connectie maken met de
voorouders. Daarna maken we met zijn
allen  jong en oude  een stiltewande
ling. En we sluiten af met een healing
circle, een kringgesprek waar allerlei
thema’s voorbij kunnen komen. We heb
ben krachtbronnensessies in verschillen
de steden. Dat zijn ook kringgesprekken
in samenwerking met verschillende
deskundigen. Dat is iets waar veel men
sen tegenaan lopen: dat ze geen health
professionals van kleur kunnen vinden.”

Sabrina:
„Een voorbeeld? Er wordt nu veel ge
bruik gemaakt van familieopstellingen.
Uitgevonden door Bert Hellinger, zegt
iedereen dan. Maar hij heeft zijn kennis
opgedaan bij Zulugemeenschappen in
ZuidAfrika. Daar heeft hij gezien hoe
belangrijk het is om die connectie te
hebben met voorouders, hoe belangrijk
het is dat een probleem binnen families
en gemeenschappen wordt opgelost. Zo
zijn er veel dingen die zijn oorsprong bij
natuurvolkeren hebben. De kennis wordt
in het westen gebruikt, daarbij is wegge
laten wat men niet belangrijk vond. Wat
bruikbaar was, hebben ze gehouden.”

Irene:
„Wat mensen nodig hebben die bij ons
aankloppen? Ze komen vaak ook om
gehoord te worden. Ze hebben al een
flinke zoektocht achter de rug. Zijn soms
bij westerse psychologen of andere hulp
verleners geweest. En daar ontbrak het
eigenlijk aan de elementen die Sabrina
benoemt, de dingen waar wij voor staan.
Het zijn mensen die een bevestiging

nodig hebben dat je spiritualiteit eigen
lijk altijd bij je draagt. En dat dat iets
anders is dan een religie belijden. Wij
zijn spirituele mensen vanuit onze cul
tuur. Het is niet ’ofof’ maar ’enen’. Wij
zijn zelf heel erg van rituelen, mensen
inbedden in die cultuur en tradities. Dat
er een gevoel komt van thuiskomen. Ik
mag hier alles even loslaten wat ik vast
moet houden om te overleven in de
maatschappij. Ik mag hier gewoon zijn.
Dat creëert heel snel openheid. Mensen
gaan delen wat er op hun hart ligt.’’

Sabrina:
„Hoe wij leven met onze voorouders, dat
snappen westerse mensen vaak niet.
Om het een beetje dichterbij te brengen:
onze ouders zijn straks onze voorouders,
als ze er niet meer zijn. Ze zijn ook het
hout waaruit je bent gesneden. Je vader
en je moeder: die maken je wie je bent.
Als je het verder doortrekt dan zijn opa
en oma het hout waar je ouders uit zijn
gesneden. En zo verder. Daarom is het
altijd belangrijk om je voorouders te
eren. Als je je voorouders eert, dan eer je
jezelf. Want je bent uit dat hout gesne

den. Het is heel simpel waarom wij het
zo belangrijk vinden om altijd die con
nectie te houden met je voorouders.
Zonder hen ben je niet, zou je niet kun
nen zijn. Dat is een heel belangrijk besef.
Je eert wat voor je voorouders waarde
had, jij zet dat voort in jouw leven en
draagt dat weer over aan jouw kinderen.
Dat is een besef, dat je altijd verbonden
bent met je familielijn en met je voorou
ders. Als je dat eert, sta je in je kracht.”

Irene:
„Niets staat op zichzelf. Neem nou het
begrip Sankofa, vanuit de traditie van de
Akan mensen in Ghana. Ga terug en leer
van het verleden, betekent het: de wijze
raad om terug te kijken om met de ken
nis uit het verleden voor de toekomst een
beter leven te maken. Dat geeft ook aan
dat je de lessen van de voorouders dicht
bij moet houden. Generaties die die
wijsheid in spiritualiteit maar ook in
hun gebruiken en verhalen doorgaven.
Er komt een moment dat ook jij in tran
sitie gaat, voorouder wordt. Eigenlijk om
alles in balans te houden, om de familie
krachtig vooruit te helpen. Een wijze

gedachte. Mijn nichtje stuurde een paar
maanden geleden een bericht in de fami
lieapp: nu zijn onze ouders er nog, zei
ze: bij hen is veel kennis aanwezig. Nu is
hét moment om daar over te praten. Als
ze er straks niet meer zijn, dan zijn we
die kennis kwijt.”

het plengoffer van huis uit meegekregen,
anderen niet. We vragen altijd: wie wil
aansluiten? Dan geven we mensen de
ruimte om onderdeel te worden van de
libation. We nodigen ieder uit die iets toe
wil voegen, die iets wil zeggen. Het
stemt mensen tot nadenken.”

Sabrina:

Irene:

„Wij zijn óók altijd een familie geweest
die zich heeft beziggehouden met ritu
elen en ceremonies. Dus ja, het plengof
fer wordt bij belangrijke momenten
gebruikt en ingezet. Van jongs af aan heb
ik dat meegekregen, gezien. Dus het
voelt heel bijzonder, nu ik ouder ben, om
het ook te kunnen doen.
Vanuit Diaspora Wellhouse is het een
belangrijk onderdeel van wat we doen.
Irene en ik, allebei vanuit onze eigen
cultuur. Het plengoffer is een gegeven
dat door heel de diaspora is gebleven. In
het Caribisch gebied, op Kaapverdië, op
Curaçao, in Suriname. Een van de krach
tige rituelen als je het hebt over over
dracht.
Van de mensen die we via Diaspora Wel
lhouse ontmoeten, hebben sommigen

„Het is een supermooi, krachtig ritueel
dat ook door mijn moeder en door haar
moeder werd gedaan. Om de voorouders,
de natuur en het universum te danken en
om ondersteuning en begeleiding te
vragen. Het is iets wat meegenomen is in
de transAtlantische slavernij naar ver
schillende plekken. Maar ook in het
westen is een variant terecht gekomen.
Iets wat bij allerlei belangrijke momen
ten kan worden gedaan. Het kan ook in
zijn simpelste vorm thuis worden gedaan
op het moment dat je het nodig hebt.
Doorgaans is het zo dat een oudere of
een leider de gemeenschap bij elkaar
roept om een aantal zaken te bespreken.
Maar eerst wordt er dan dankgezegd aan
het spirituele, aan moeder aarde die de
voedingsbodem is voor alles. Aan de

Irene:
„We delen ook graag onze kennis. We
hebben bijvoorbeeld een zevendelige
videoserie gemaakt  te zien op onze
website  waarin deskundigen aan het
woord komen over de dingen die voor
onze gemeenschappen belangrijk zijn en
hoe het nou komt. Kennis voor mensen
die gewoon geïnteresseerd zijn: hoe zit
dat nou met doorwerking? Met Afrikaan
se tradities en de Winti religie. Hoe ga je
op zoek naar je familiegeschiedenis? We
zijn nu een film aan het maken: de
kracht van overdracht. Er zit een scha
duwkant aan  de pijn die is doorgegeven
 maar ook een mooie kant. De kant van
veel veerkracht, van inspiratie, prachtige
cultuur, van wijsheid en uitvindingen.
Uitvindingen waarvan we in het westen
de vruchten plukken, terwijl niemand
weet dat ze hun oorsprong op het Afri
kaanse continent hebben.”

scheppende god. En vervolgens aan de
ancestors (voorouders). Er zijn allerlei
variaties, bij een plengoffer kun je ook
aandacht besteden aan mensen die niet
aanwezig kunnen zijn. Of aan generaties
die nog gaan komen.
Het is een heel mooie manier om als indi
vidu in een groep stil te staan bij wat het
voor jou betekent, wie jij herdenkt, wie jij
om steun vraagt, wie jij wil eren of wat jij
terug kunt geven. Het is eigenlijk ook een
aanzet tot bewustwording. Ik ben er zelf
dol op, omdat het mij persoonlijk veel
steun heeft gegeven. Mijn moeder heeft op
alle belangrijke momenten in ons leven
een libation gedaan, naast andere rituelen.
Ik heb die rituelen en tradities omarmd.
Toen mijn zoon Noah acht weken oud
was, hielden we een outdooring ceremo
nie, ook een traditie die binnen onze fami
lie is doorgegeven. Je geeft de community
dan toestemming om je kind mede op te
voeden. It takes a village to raise a child.”

Sabrina:
„Op onze Walk & Wellbeingmiddagen
valt het natuurlijk op dat wij met een
grote groep zwarte mensen aanwezig zijn
in de natuur. Voor onze plengoffers zoe
ken we ook niet een hoekje op waar nie
mand ons ziet, wij zoeken voor ons gevoel
een goeie plek op. Ja, dan worden we ge
zien. Sommige mensen blijven even staan,
kijken om. Ze vragen zich af: wat gebeurt
hier.”

Irene:
„Omstanders zijn over het algemeen wel
respectvol. Soms hoor je wel eens een
opmerking dat je denkt: onwetendheid.
Niet per se negatief. Wat wij doen, wordt
eigenlijk heel weinig gedaan in zo’n set
ting. Terwijl het wel iets is wat erg bij
mensen van kleur past: een ceremonie in
de natuur. Het is ook aan ons om vaker
zichtbaar te zijn als groep, als collectief.
Dat is belangrijk. En het is ook helend om
op deze manier ruimte te maken voor
dingen. Wat we terugkrijgen is vaak dat
mensen het gevoel hebben dat ze thuisko
men. Dat ze landen op een plek waar ge
lijkgestemden zijn. Waar mensen herken
ning voelen.”
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Irene Hin (Links) en Sabrina Starke
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Het plengoffer.
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Een healing circle is vast onderdeel van de bijeenkomsten.
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Annet van Aarsen

Diaspora Wellhouse
Elk huis heeft sterke pilaren nodig,
zeggen Irene Hin en Sabrina
Starke van Diaspora Wellhouse.
Vanuit het huis dat zij hebben
gebouwd willen ze zich inzetten
voor mentale gezondheid,
zelfbewustzijn, bezinning en
zelfredzaamheid van de diaspora
gemeenschap.
Op zondag 28 augustus
organiseren de twee een Walk &
Wellbeing in Den Haag een
moment van samenkomen,
bezinning en ontspanning in een
bosrijke omgeving voor de
diaspora community en voor
mensen met een biculturele
achtergrond. Onderdeel van de
bijeenkomst zijn een libation
ceremonie, een stiltewandeling
en een healing circle.
De twee afbeeldingen hieronder
zijn allebei symbolen voor het
begrip Sankofa: ga terug en leer
van het verleden.
Meer informatie:
diasporawellhouse.com

