KEUKENHOF

‘Keukenhof zet Nederland in
Rusland op de kaart’
De PR-afdeling van Keukenhof heeft een stagiaire die met
het thema van dit jaar - ‘From
Russia with love’ - lijkt te zijn
ingevlogen. Het is de 21-jarige studente journalistiek Lena
Vlasenok Hoe komt een Russische studente bij Keukenhof
terecht?
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D

e komst van de Russische Lena naar
Keukenhof is niet helemaal toevallig.
Lena’s moeder Galina is een bekende
tv-persoonlijkheid en de vrouwelijke tegenhanger van tv-tuinman Rob Verlinden. Haar werk
brengt haar regelmatig naar Nederland. “Mijn
moeder ziet Holland als haar tweede thuis. Ze
komt hier voor Keukenhof en de Hortifair, en ze
heeft een groot netwerk opgebouwd.” Via dat
netwerk hoorde Lena dat Keukenhof Rusland
tot thema had gekozen. Dat maakte het park een
uitgelezen onderwerp voor haar afstudeerscriptie. “Veel Russen denken bij Nederland alleen
aan Amsterdam. Door dit thema te kiezen, zet
Keukenhof Nederland veel breder op de kaart in
Rusland”, zo is Lena’s overtuiging.

TAKENPAKKET
Naast werken aan haar scriptie - over het reilen
en zeilen van de PR-afdeling van Keukenhof
- heeft Lena een eigen takenpakket op de afdeling. “Ik heb contact gelegd met journalisten
van negen gerenommeerde Russische bladen
en kranten om hen gedurende het seizoen te
begeleiden bij hun activiteiten rond Keukenhof. Ze hebben uitnodigingen ontvangen, ik
heb tickets geregeld en een bezoekprogramma
georganiseerd.” Verder beantwoordt Lena allerlei vragen van buitenlandse journalisten die per
mail binnenkomen, en voorziet zij hen zonodig
van pers- en parkeerkaarten. ”Ik heb ook in de
Keukenhofstand gestaan op een aantal beurzen. En waar dat nodig is, treed ik op als Russische tolk/vertaler.”
Lena vertelt met enthousiasme over de wijze waarop het Russische thema in het park is
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Lena: ‘Een unieke kans’
verwerkt. “Denk aan de bekende matroesjka’s
- de poppetjes die je in elkaar kunt verstoppen -, een houten huisje uit een sprookje, een
opstelling met traditionele laarzen die met bolbloemen zijn gevuld, en prachtige posters met
mooie Russische landschappen.” De stagiaire is
onder de indruk van het park. “In Rusland kennen we dit soort parken niet, het is echt heel
onderscheidend.” Net als zoveel Russen, heeft
ook Lena’s familie een zomerhuis buiten de
stad. “Daar staan bloembollen in de tuin. Vooral gele, rode en witte tulpen zijn populair, en we
hebben ook wat narcissen. Voor lelies is het te
koud, die vind je in Rusland alleen in boeketten.” Het valt haar op dat in Nederlandse huishoudens vaak een boeket op tafel staat. “In Rusland zijn bloemen drie keer zo duur als hier. Je
krijgt ze dus vooral cadeau.”

UNIEKE KANS
De stage bij Keukenhof is een mooie leerervaring, vindt Lena. “Ik kan veel oefenen op mijn
Engels en Duits en ik kan van dichtbij meemaken hoe een organisatie als Keukenhof werkt.
Dat is een unieke kans voor mij. Bovendien staat
deze buitenlandse ervaring mooi op mijn cv.” Uiteindelijk hoopt Lena werk te vinden bij de radio.
Gewoon solliciteren is in Rusland echter niet voldoende. “Je moet contacten hebben om ergens
binnen te komen.” Natuurlijk kan ze ook voor
haar moeder gaan werken, die een eigen bedrijf
heeft, maar liever doet ze eerst elders ervaring
op. “Het liefst heb ik een baan in Moskou waarbij
ik regelmatig naar het buitenland kan.” Als Keukenhof haar nog eens nodig heeft, kunnen ze
zeker een beroep op haar doen. “Iedereen is zo
aardig, ik kom hier graag nog eens terug.”

