sloot de Nederlandse nationaliteit aan
te vragen. Om die te krijgen moest zij
examen doen.
Taa\cursus
"Als je met een Nederlander getrouwd
bent en vijftien jaar hier woont, hoeft
dat niet maar ik had niet doorlopend
hier gewoond want we woonden ze
ven jaar in Afrika. Je kunt kiezen tussen
verschillende cursussen

Nederlands

en ik heb het hoogste niveau gekozen
naar de dorpsschool en het Engels dat

bood hem een baan aan in Nederland.

om - lachend - mijn man en kinderen

ze daar leerden klonk heel anders dan

"De kinderen waren 9 en 10," vertelt

te bewijzen dat ik het kon. Het tenta

het mijne, het was pigeon-Engels. lk

Verina, "we vroegen hen: wat willen

men daarvoor duurt twee dagen en je

dacht: hoe moet dat, dit was niet de

Jullie ) " "Wij willen naar Nederland"

betaalt er zeshonderd euro

bedoeling. Met rekenen ging het ook

zeiden ze meteen. Van Nederland

inburgeringsgedeelte hoefde ik niet te

niet erg hard, de school was heel arm,

hadden zij het beeld van de zomer

doen en daar was ik wel blij om want in
die periode was er bij het tv-program

voor. Het

ze hadden helemaal niets van de leer

vakanties, met ijsjes en mooi weer.

middelen die wij gewend zijn. Maar

Nu zeggen ze: "We wisten het niet zo

ma Lubach op Zondag een item over

de kinderen hadden het er heel gezel

goed". Maar het is gelukkig wel goed

de vragen die je krijgt bij het inbur

lig dus we lieten ze iedere dag naar

uitgepakt. Zij zijn nu 18 en 19, de jong

geringstentamen. Hij wist er niet een

school gaan en daarnaast gaf Jaap hen

ste zit nog op het VWO en de oudste

van." De ceremonie bij het uitreiken

thuisonderwijs. Hij heeft hen leren le

studeert journalistiek aan de Hoge

van het certificaat, in het stadhuis van

zen en schrijven en rekenen". Op een

school Utrecht." Verina's baan biJ de

haar woonplaats Zeist, vond zij een

gegeven moment moest het gezin

Nederlandse ontwi kkelingsorganisatie

heel biJzondere belevenis. "Je krijgt

voor Jaaps werk verhuizen naar Ya

en het Centrum voor lnternationaal

eerst een brief dat het de koning be

ounde, de hoofdstad van Kameroen,

Bosonderzoek, bood kansen om zowel

haagd heeft jou het Nederlanderschap

die in het Franstalige deel van het land

in Nederland als in Afrika te werken.

te geven. Daarna een uitnodiging van

ligt. De dochters kregen op school

"Wij verzamelden data over bos in l<a

de burgemeester om het certificaat

onderwijs in het Frans en Jaap bleef

meroen en Congo." De data gebruikte

in ontvangst te komen nemen. Daar

hen thuis lesgeven. Verina: "Het ging

ze voor een promotieonderzoek over

zat ik, met mensen uit Afghanistan,

best goed met hen maar dit kon niet

het verduurzamen van de handel in

Syrie, China. De burgemeester vroeg
ons iets te vertellen over onszelf Het

zo doorgaan als ze naar de middelbare

bosproducten, waarop ze in 2014 pro

school gingen." Een leven als expats

moveerde. Daarna trad zij als onder

hoefde niet, maar de meesten zeiden

met kinderen op kostschool wilden

zoeker en universitair docent in dienst

wel iets. Zij kwamen om heel andere

zij niet. "Mijn moeder had het vrese

van de Universiteit Wageningen. Om

redenen dan de liefde of het werk. lk

lijk gehad op kostschool" zegt Verina.

dat zij voor haar werk veel reist, reali

besefte toen heel erg wat het betekent

"lk ben opgegroeid met de overtui

seerde zij zich dat het gebruik van haar

om een andere nationaliteit te krijgen.

ging dat je je kinderen dat niet moet

Engelse paspoort voor haar ongemak

Voor mij is het een luxe, ik heb nu twee

aandoen." Het Wereld Natuur Fonds,

kan opleveren als de uittreding uit de

nationaliteiten. Voor hen is het hun

waarvoor Jaap in Kameroen werkte,

Europese Unie een feit wordt. Zij be-

redding."

SOROPTIMINI

Met veel aandacht door club Almelo zelf gemaakte vlaggenlijnen.
Op bestelling is het ook mogelijk een exclusieve vlaggenlijn te leveren
met zelf ingebrachte 'herinneringsstofjes'. Een duurzaam cadeau voor
jou en voor Free a Girl! Lengte: 5 m (15 vrolijke vlaggen). Prijs: € 25,
Tijdens de lnspirada € 19,95! Te bestellen bij Soroptimist Club Almelo
(Face book) of per e-mail: almelo@soroptimist.nl.

