Activiteitenverslag 2019

Soad Salem met haar buddy Tanja Veenstra tijdens de workshop poëzie schrijven met Tsead Bruinja
(2019)
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Het soort leven dat je leidt,
heeft een naam: super, gaaf of heel gewoon.
Maar je overleefde vervolging of oorlogen
en je hebt zojuist een nieuw land gevonden.
Dit heet een nieuwe kans of geluk,
want overleven is iets anders.
Vraag jezelf af: hoor je het geluid van vogels nog?
Ben je blij als je op straat een zoen ziet?
Schenk je nog steeds een glimlach aan onbekenden?
Is je ziel veilig, je wond stil?
Dan weet je dat je een overlevende bent.
Gewoon door te overleven geef je ook jouw leven een naam:
Super, gaaf of heel gewoon.

Soad Salem vluchtte in 2014 van Libië naar Nederland. Over haar ervaringen schreef zij het gedicht
‘Overleven’. Op 9 oktober 2019 droeg ze het voor tijdens het programma 'Onzichtbaar: De oorlog na
de oorlog', over de psychologische gevolgen van oorlog en trauma. Haar gedicht werd live vertaald
door ONfile-lid Godfrey Lado.
Zie: https://onfile.eu/professionals/4/soad-salem
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Activiteitenverslag ONfile 2019 OCW
Milena Mulders ǀ april 2020

Inleiding
2019 was voor ONfile een roerig jaar. We hadden het drukker dan ooit met veel nieuwe
aanmeldingen en de start van een intensieve loopbaanbegeleiding in samenwerking met o.a.
RFG Magazine en de Coöperatie. Maar we kregen eind 2019 ook te horen dat de subsidie van
OCW definitief afgebouwd zou gaan worden. Dat kwam niet als een verrassing.
Eind 2018 hadden wij onze korte termijn ambities geformuleerd voor 2019. De belangrijkste
doelen van dat jaar waren: onze organisatie en positie versterken, de kennis en ervaring van
ONfile consolideren (o.a. in een handboek en een nieuwe database) én een nieuwe financiële
basis creëren. Dat is deels gelukt.
De organisatie is in grote mate versterkt, zowel in wat we voor het netwerk kunnen betekenen
als hóe we te werk gaan. Ook hebben we een stap kunnen zetten in het consolideren van onze
kennis en ervaring. Eind 2019 ontvingen wij namelijk een subsidie van Lira en de NVJ om
een handboek journalistieke inburgering te realiseren. Aan dit handboek wordt momenteel de
laatste hand gelegd. Het boek wordt verwacht in mei van dit jaar.
In 2019 heeft ONfile met Merel Huisman, het bestuur én een externe fondsenwerver vooral
ook haar schouders gezet onder de financiële verzelfstandiging van ONfile. We hebben
gesprekken gevoerd met private en publiek-private fondsen en diverse aanvragen voor
financiële ondersteuning ingediend. Onze effort leverde geen financiële middelen op voor het
voortbestaan van onze dagelijkse werkzaamheden. Wel werden er middelen gevonden voor
projecten.
Meer hierover onder Gerealiseerde ambities/ ad. 14.
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Ambities 2019
De ambities die we voor 2019 hadden geformuleerd luidden als volgt:
Concreet willen wij eind 2019 bereiken dat:
1. Het aantal aangesloten journalisten en schrijvers in 2019 verder zal toenemen.
Momenteel telt het netwerk van ONfile 270 (een toename in 2018 van tot nu toe 30)
actieve gevluchte journalisten en schrijvers uit 35 landen.
2. Er een protocol ontwikkeld is met criteria voor toelating; potentiële inschrijvers
moeten bewijzen van voldoende professionaliteit kunnen overleggen.
3. ONfile de samenwerking met vooraanstaande organisaties in de Nederlandse media
heeft uitgebreid (met bijvoorbeeld NVJ, Impact Academy, een maand- of week- of
dagblad, en/of een omroep).
4. De presentatie van aangesloten journalisten en schrijvers op de nieuwe website
uitgebreid is van 20 nu tot minimaal 70.
5. Er een fotoproject gerealiseerd is dat portretten van aangeslotenen oplevert voor de
website en voor hun eigen gebruik.
6. Er een nieuwe database (voor intern gebruik) is opgezet waarin informatie over alle
ingeschrevenen opgenomen kan worden; deze bevat ook informatie die de
betrokkenen niet in hun profiel willen zetten. De database wordt om reden van
veiligheid en privacy dan ook niet gekoppeld aan de website.
7. ONfile goed zichtbaar en vindbaar blijft op sociale media (statistieken staan vermeld
onder de kop communicatie).
8. De banden met Vluchtelingenwerk en het COA zijn aangehaald en er (steviger)
contact is gelegd met andere organisaties die zich bezighouden met de toelating,
opvang, taal en inburgering van vluchtelingen zodat nieuwaangekomen journalisten en
schrijvers sneller hun weg naar ONfile weten te vinden.
9. Er voor nieuwkomers een handleiding voor ‘journalistieke inburgering’ beschikbaar
is, inclusief een overzicht van aanbevolen literatuur.
10. Dat mentorschap in verschillende vormen aangeboden kan worden.
11. Dat ‘onderlinge samenspraak’ gefaciliteerd wordt.
12. De betaalde functies van coördinator (16 uur) en communicatie/marketingmedewerker
(4 uur) uitgebreid zijn tot gezamenlijk 1 fte.
13. Er vijf evenementen (workshops, lezingen, presentaties etc.) zijn georganiseerd voor
de aangeslotenen en andere belangstellenden, met tevens mogelijkheden tot
netwerken.
14. ONfile stappen heeft gezet om financieel minder afhankelijk te worden van OCW. Per
jaar wordt gestreefd om steeds meer aanvullende financiering te vinden voor de
activiteiten.
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Gerealiseerde ambities 2019
Ad 1. Het netwerk van ONfile is in 2019 gegroeid van 270 naar 295 personen, een toename
van 25 personen. De meeste nieuwe mensen zijn afkomstig uit Iran, gevolgd door Syrië en
andere landen in het Midden-Oosten. 25 mensen is niet het aantal mensen waar wij contact
mee onderhouden in het kader van aanmelding. Dat aantal ligt veel hoger.
Ad 2. Er is een toelatingsprocedure op papier gezet bestaande uit 3 stappen: aanmelding,
beoordeling, dossier aanmaken en toevoegen aan database. Er zijn criteria geherformuleerd op
basis van de criteria zoals ze ooit door het toenmalige bestuur bij de oprichting van ONfile
zijn opgesteld. Daarnaast werken we voor beoordeling en toelating nauw samen met onze
partners De Coöperatie/RFG Magazine (voor onze schrijvende professionals) en The Buddy
Film Project (voor ons film en av-professionals). Regelmatig voeren we samen
kennismakingsgesprekken. Bij twijfel vragen we om een proefverhaal of iemand loopt via
The Buddy Film Project een dag mee op een set. Op basis hiervan kunnen we bepalen of
iemand de professionele skills in huis heeft die nodig zijn om het vak uit te oefenen.
Ad 3. De samenwerking met de NVJ is gebleven zoals die was. De NVJ steunt ONfile waar
nodig, vooral inhoudelijk maar soms ook organisatorisch en financieel, zoals het geval bij het
handboek. Toen ONfile in 2019 haar kantoor dreigde te verliezen, bood de NVJ ons een
tijdelijke plek aan. ONfile bemiddelt daarnaast nog steeds met terughoudendheid voor NVJ en
IFJ-perskaarten. In 2019 hebben we onze procedure geëvalueerd en aangepast. We leggen
alleen een aanvraag voor als de aanvrager duidelijk kan maken waarvoor hij/zij een perskaart
nodig heeft.
Een nieuwe partner is LIRA, ook in het kader van het handboek. Andere vooraanstaande
mediaorganisaties waar we mee zijn gaan samenwerken zijn de NTR via Net in Nederland en
via RFG Magazine met de Groene Amsterdammer, One World, de Onderzoeksredactie van
Marcel Metze en Lighthouse Reports (2019-2020). Samen met Majalla brachten we een
bezoek aan de redactie van TROUW. Via RFG Magazine maakten we contact met
mediaredacties, zoals NU.nl, AT5 en Haarlems Dagblad. Verder werken we regelmatig samen
met PEN Nederland en Reportaj en zijn de contacten met Free Press Unlimited aangehaald.
Ad 4. Het maken van de profielen op de nieuwe website kost veel tijd en het aantal profielen
op de site groeide daardoor veel minder snel dan gehoopt. Door het tijdelijk wegvallen van
Milena begin 2019 was er extra inzet nodig van communicatiemedewerker Merel Huisman op
andere terreinen. Hierdoor hebben we onze target van 70 profielen in 2019 niet gehaald. (In
de 2020 gaan we dat wel halen).
Ad 5. Met financiële steun van de Stichting Oikos is er een fotografie project van de grond
gekomen: maar liefst 50 portretten konden er worden gemaakt van ONfile leden, voor onze
website en voor eigen gebruik. Van de 50 portretten zijn er nu (maart 2020) 48 gemaakt. 5
portretten komen in het handboek. De portretten zijn gemaakt door 3 fotografen uit ons
netwerk.
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Linda Bilal door Negin Zendegani (2019)

Ishmail Kamara door Negin Zendegani
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Ad 6. Eind 2019 hebben we het voorbereidende werk gedaan voor het database project waar
we nu mee bezig zijn. Samen met een extern hebben we de backoffice problemen in kaart
gebracht, evenals de (beperkte) financiële middelen voor de oplossing van dat probleem. Daar
is een low-budget-plan aanpak uit ontstaan die wij momenteel aan het uitvoeren zijn met als
doel de organisatie en het netwerk overdraagbaar maken.
Ad 7. Merel Huisman werd eind 2019 opgevolgd door Anouk Rees voor 4 uur per week.
Anouks focus kwam te liggen op de profielen op de website, op het versturen van een
tweemaandelijkse nieuwsbrief en het samen met Milena bijhouden van het netwerk op social
media. (Zie onder Communicatie).
Ad 8. Ondanks meerdere pogingen, waarvan sommigen urgent, is het niet gelukt om contact
te krijgen met Vluchtelingenwerk op een manier die verdergaan dan eenmalig contact. De
contacten met UAF zijn wel aangehaald: directeur-bestuurder Mardjan Seighali is benoemd
tot ambassadeur van ONfile. Naast Mardjan zijn benoemd: Xandra Schutte (hoofdredacteur
van de Groene Amsterdammer), schrijver Babah Tarawally, Tsead Bruinja (dichter des
Vaderlands 2019-2020), Danny Ghosen (journalist/ documentairemaker), Ad Knotter
(gepensioneerd Hoogleraar economische en sociale geschiedenis) en last but not least: Chris
Keulemans (journalist, ex-directeur van De Balie en medeoprichter van ONfile).
Ad 9. Het Handboek Journalistieke Inburgering is in 2019 voorbereid (projectplan,
hoofdstukindeling, afspraken met de auteurs, fondsenwerving) en wordt in 2020 gerealiseerd.
Verwacht in mei 2020. Zie onder Projecten

Fotosessie ten behoeve van het Handboek. Met Handan Tufan, Besan Zarzar en Negin Zendegani.
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Ad 10. ONfile biedt mentorschap aan via onze partners De Coöperatie/RFG Magazine en
Majalla.nl aan schrijvende journalisten. Gevluchte journalisten worden daar gekoppeld aan
Nederlandse collega’s. Zij helpen bij redigeren maar bieden meestal ook andere vormen
ondersteuning, zoals meedenken over onderwerpen en invalshoeken. Redacteuren komen bij
RFG Magazine terecht via ONfile; wij doen de eerste screening. Ook de coaching is via
ONfile georganiseerd en wordt uitgevoerd door journalist Rob Hartgers, en sinds 1 januari
2020 ook door journalist Somer Al-Abdallah. Somer is als journalist uit Syrië onderdeel van
het ONfile netwerk en heeft inmiddels zoveel ervaring opgebouwd als journalist in Nederland
dat wij in hem de nieuwe hoofdredacteur van RFG Magazine hebben gezien. Het was altijd de
bedoeling dat RFG Magazine zou worden geleid door het netwerk zelf. Inmiddels weten we
dat dat altijd in combinatie moet met een Nederlandse collega, tenzij iemand al lang genoeg in
Nederland is en het Nederlandse medialandschap heel erg goed kent. Meer over de
samenwerking met RFG Magazine onder Projecten.
In individuele gevallen bemiddelt ONfile ook bij het vinden van een buddy voor andere
mediaprofessionals, bijvoorbeeld die werkzaak zijn voor televisie als cameraman,
verslaggever of producer. Veelal doen we dit in samenwerking met The Buddy Film Project,
die niet per se één op één werken maar die het buddy-schap hebben opgevat als een netwerk
dat steun en begeleiding biedt, in plaats van een persoon. We sparren ook regelmatig met oudONfile lid Roozbeh Kaboly, voormalig Nieuwsuur; nu VPRO.
Mentorschap voor schrijvers en dichters hebben we in 2019 georganiseerd door het
organiseren van een dichtworkshop met de Dichter des Vaderlands Tsead Buinja, maar ook
door hem én schrijver Babah Tarawally te betrekken als ambassadeurs voor ONfile. Voor het
beoordelen van manuscripten zochten we de samenwerking met kleine uitgevers. In sommige
gevallen ging coaching of begeleiding veel verder dan iemands professie. In 2019 hadden we
onder andere te maken met een schrijver uit Iran die ernstig bedreigd werd in Nederland en
om die reden ondergedoken zat. ONfile ondersteunde hem bij het onder de aandacht brengen
van zijn alarmerende verhaal bij de overheid en de media. Toen hij buiten zijn schuld op straat
kwam te staan, zochten we mee naar een oplossing. Een poging om aandacht voor zijn zaak te
krijgen bij Vluchtelingenwerk Nederland liep dood. Hetzelfde gebeurde bij Amnesty en de
gemeente Amsterdam. Eind 2019 verdween de bedreigde schrijver plotseling uit beeld.
Ad 11. ‘Onderlinge samenspraak’ is niet moeilijk te organiseren; wel moeilijk te realiseren.
We merken dat contact tussen nieuwkomers en ‘oudkomers’ vaak stroef verloopt, dat iemand
al heel ver in het louteringsproces gevorderd moet zijn om open te kunnen staan voor de
ervaringen van een ander. We hebben ook ervaren dat als dat wél lukt dit bijzonder waardevol
is. Tijdens bijeenkomst zorgen we er daarom actief voor dat mensen met elkaar in contact
komen, bijvoorbeeld door middel van spelletjes en oefeningen. Ook proberen we het netwerk
zoveel mogelijk te betrekken bij de uitvoering van ons werk. Met het aantrekken van Somer
Al-Abdallah als coach bij RFG Magazine hebben we hiermee een belangrijke stap gezet.
Somer krijgt onder andere via ONfile begeleiding bij zijn eigen ontwikkeling door de
loopbaancoach van de NVJ. Wekelijks evalueren we met het team hoe de samenwerking
verloopt.
Ad. 12. De betaalde functies van coördinator (16 uur) en
communicatie/marketingmedewerker (4 uur) uitgebreid zijn tot gezamenlijk 1 fte. Helaas is
ook dat niet gelukt. De coördinator, vanaf augustus 2020 benoemd tot directeur, werkte
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maximaal 24 uur per week. De uren van de communicatiemedewerker werden flexibel
ingezet.
Ad 13. In 2019 organiseerden we 7 bijeenkomsten/ activiteiten voor en met het netwerk van
gevluchte journalisten, schrijvers en andere mediaprofessionals, zelf of op podia van anderen
in samenwerking met anderen. Daarnaast stonden onze leden ook op podia van anderen, als
onderdeel van een programma. Zie meer onder Activiteiten.
Ad 14. ONfile heeft stappen gezet om financieel minder afhankelijk te worden van OCW. In
2019 is aanvullende financiering gevonden voor projecten; niet voor onze dagelijkse
werkzaamheden. Meer onder Fondsenwerving.
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Fondsenwerving 2019
De financiering van de activiteiten van ONfile berustte de afgelopen jaren grotendeels op de
subsidie van OCW. Daarnaast is altijd gezocht naar additionele bronnen van inkomsten,
vanuit fondsen of anderszins. Omdat duidelijk was dat aan de ondersteuning vanuit OCW op
relatief korte termijn een einde zou komen, zijn in 2019 zeer actief alternatieve wijzen van
financiering onderzocht.
Subsidiëring van generieke activiteiten – ONfile als geheel – bleek moeilijk. Het is een
bekend verschijnsel voor veel organisaties: voor algehele ondersteuning is weinig animo.
Subsidiënten zijn eerder geneigd een bijdrage te leveren voor specifieke doeleinden of
projecten.
Een donatiecampagne, gericht op leden van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten,
leverde niets op.
ONfile kende in 2019 twee specifieke projecten. Het ene betrof het zogeheten buddy-project.
Dit project, uitgevoerd in samenwerking met het journalistieke platform De Coöperatie en
RFG Magazine, behelst een doelgericht tweejarig traject van loopbaanbegeleiding, om een
aantal gevluchte professionele journalisten te coachen in hun pad naar een steviger positie in
het Nederlandse medialandschap. Stichting DOEN heeft hiervoor financiële ondersteuning
gegeven, waarbij het specifiek gaat om de kosten van De Coöperatie.
Het andere project betrof de totstandkoming van een Handboek Journalistieke Inburgering,
bedoeld om nieuwkomers in de Nederlandse journalistiek wegwijs te maken in het
Nederlandse medialandschap.
Tegen het eind van 2019 werd duidelijk dat ONfile zonder de financiële ondersteuning van
OCW – die na 2020 definitief zou stoppen – onvoldoende middelen zou hebben om de
activiteiten voort te zetten, althans niet als zelfstandige stichting, en met de activiteiten zoals
die tot nu toe verricht werden. Daarom is toen gestopt met het verder zoeken van generieke
financiële ondersteuning. Het bestuur zou, zo was de gedachte, eerst een keuze moeten maken
uit verschillende voorliggende opties.
Naar aanleiding van een laatste gesprek bij OCW zijn er door Milena Mulders en bestuurslid
Nienke Stel een aantal scenario’s geïdentificeerd. Eén van de scenario’s, die ook door OCW
gestimuleerd was, was die van de sociale onderneming. Pogingen om dit serieus te
onderzoeken zijn gestaakt, omdat ook deze weg ons geen zekerheid zou bieden op de korte
termijn. We eindigden 2019 kortom in grote onzekerheid over de toekomst van ONfile.
Onder Projecten meer over de toekomst van ONfile.
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Activiteiten 2019
Ondanks het krimpende budget hebben we mooie activiteiten georganiseerd in 2019, zelf én
in samenwerking met partners.
1. Nieuwjaarsbijeenkomst met Leila Prnjavorac en Mustafa Hadziibrahimovic
Ieder jaar organiseert ONfile een nieuwjaarsbijeenkomst om elkaar te ontmoeten en bij te
praten. Maar ook altijd met een inspirerend inhoudelijk programma. Dit jaar organiseerden we
een podiumgesprek tussen motivational speaker Leila Prnjavorac en schrijver Mustafa
Hadziibrahimovic over zijn boek De Oorlog in mij. Allebei afkomstig uit Bosnië, zelfde
generatie, gedeelde geschiedenis. Verder waren er optredens van journalist en performer
Kowfurow Ali en journalist en spoken word artist H.S. Barre. Het eten werd verzorgd door
Shore Lad met haar mobiele kookstudio.
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2. Festival van het Vrije Woord in samenwerking met Beeld en Geluid
Voor de Dag van de Persvrijheid was ONfile gevraagd om een bijdrage te verzorgen tijdens
het Festival van het vrije woord op 8 mei 2020, georganiseerd door het Comité Dag van de
Persvrijheid. Het comité bestond uit de NVJ, NDP Nieuwsmedia, Free Press Unlimited, PEN
Nederland, het Genootschap van Hoofdredacteuren, Vrienden van het Persmuseum en
het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.
In een ONfile talkshow vertelden drie gevluchte ONfile journalisten over hun ervaringen met
de Nederlandse media. Wat zijn de dilemma’s die ze tegenkomen? Hoe reageren hun
achterban op hun verhalen? En kunnen ze alles schrijven wat ze willen? Met: Anwar Manla
Sadoon (De Gelderlander), Hazem Darwiesh (NTR) en Somer Al-Abdallah (NTR). Het
programma werd geleid door Milena Mulders (ONfile) en Celine van der Burg (Majalla.nl).

3. Workshop poëzie schrijven in samenwerking met Tsead Bruinja
Speciaal voor het ONfile netwerk gaf Tsead Bruinja op 22 mei een workshop poëzie
schrijven. Een unieke kans voor onze dichters om kennis te maken en te leren van één van de
belangrijkste dichters van het moment. Tsead Bruinja werd in januari 2019 voor een periode
van twee jaar benoemd als Dichter des Vaderlands. Hij schrijft in het Nederlands en in het
Fries en heeft dus ervaring in het schrijven en performen in een andere taal dan het
Nederlands.
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Verslag van de workshop door Milena Mulders
‘Eigenlijk is het Nederlands niet mijn taal’, zo begon de Dichter des Vaderlands, Tsead
Bruinja, zijn workshop poëzie voor ONfile leden. Voor de deelnemers aan de workshop is het
Nederlands ook niet hun eerste taal, maar Arabisch, Farsi, Servo-Kroatisch en Temne. Toch
schrijven ze allemaal ook in het Nederlands. Bruinja: ‘Dat is mooi én moedig. En het verrijkt
onze taal’.

De Syrisch-Koerdische Hanif is al heel lang in Nederland. Zijn taal is Arabisch en Koerdisch,
maar hij is steeds meer in het Nederlands gaan schrijven want ‘hij leeft in die taal’.
Saeed uit Jemen is pas twee jaar in Nederland en schrijft sindsdien ook in het Nederlands.
De Iraanse Sholeh staat al regelmatig op Nederlandse podia; haar eerste Nederlandstalige
roman komt na de zomer uit. Vesna, uit ex-Joegoslavië, woont langer in Nederland dan ergens
anders en vecht met de Nederlandse taal. Ishmail uit Sierra Leone werd pas in Nederland
dichter/performer. Hij schrijft in het Engels en in het Nederlands, maar soms ook in zijn eigen
taal, Temne. Zijn land heeft geen traditie met poëzie maar met verhalenvertellers. Ishmail:
‘Bij ons wordt alles gezongen’.
Soad uit Libië schrijft in het Arabisch maar ze probeert ook in het Nederlands te schrijven,
met hulp van haar buddy Tanja. Soad: ‘Publiceren in Libië is voor vrouwen moeilijker dan
voor mannen, maar sinds Facebook gaat het beter. We zijn vrijer geworden. Als je moedig
bent, kun je zeggen wat je wil’.
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Tijdens de workshop las het gemêleerde gezelschap samen tien Nederlandse gedichten.
Bruinja: ‘Nederlandse poëzie is de poëzie van de verwondering over het kleine én de taal.
Wat een gedicht is, bepalen we zelf. Die vrijheid is kenmerkend'.
Volgens Hanif is Arabische poëzie niet heel anders, ondanks alle beperkingen. ‘Wij hebben
drie taboes: religie, politiek en seks, of alles wat de man en de vrouw samen betreft. Maar
juist in de poëzie vinden wij een weg om het daar toch over te hebben.’
Ook Ishmail is gewend aan beperkingen door cultureel bepaalde normen en waarden: ‘Als wij
het over de president willen hebben, hebben we het over hem bijvoorbeeld als olifant’. Tijdens
de workshop, waarin werd uitgewisseld en geschreven, vonden de deelnemers elkaar in een vloeibaar
proces. De resultaten werden online gedeeld.

4. PEN spreekt in samenwerking met PEN en de Balie
Jaarlijks richt PEN International zich tot al haar afdelingen in de wereld met het verzoek om
tijdens Wereldvluchtelingendag het woord te geven aan schrijvers die gevlucht zijn, of die na
hun vlucht over hun ervaringen zijn gaan schrijven. Op 20 juni 2019 gaf PEN Nederland het
woord aan ONfile en aan haar netwerk.
Froukje Santing, journalist en bestuurslid van PEN, ging in gesprek met schrijvers uit Iran,
Jemen, Sierra Leone, Syrië, Turkije, Bosnië en Herzegovina. Zij lazen voor uit hun werk
wisselden van gedachten over vragen als: Hoe is het om in een nieuwe taal te schrijven? De
moedertaal niet meer dagelijks om je heen te horen? Kun je aarden in een andere literaire
traditie? Aan het woord kwamen verder: ONfile oprichter Chris Keulemans, ONfile-lid van
het eerste uur én huidig bestuurslid Sergej Kreso, ONfile-leden Firoozeh Farjadnia (Iran),
Bakr Al Jaber (Syrië), Ishmail Kamara (Sierra-Leone), Saeed Al-Gariri (Jemen), Mustafa
Hadziibrahimovic (Bosnië en Herzegovina), Kawa Nemir (Turkije) en de huidige directeur
Milena Mulders.
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5. Ambassadeursbijeenkomst met filmavond
Op vrijdag 30 augustus organiseerde ONfile een ontmoeting tussen haar leden, partners en
nieuwe ambassadeurs. De bijeenkomst vond plaats bij het DIA academisch media instituut,
het academisch documentaire instituut, in het Huis van de Commons, het journalistieke
verzamelpand waar ONfile gevestigd is. Aansluitend werden er twee films vertoond van
makers uit ons netwerk.
Verslag door Milena Mulders
Voorzitter Maaike Verrips heette iedereen welkom en nam ons mee in haar bevlogen verhaal
over ONfile, onze toekomst en onze ambities. ONfile’s eerste directeur Milena Mulders stelde
zichzelf voor in haar nieuwe rol en leidde daarna het gesprek.
Het eerste deel van het programma stond in teken van onze nieuwe ambassadeurs. Van de
zeven ambassadeurs die ‘ja’ hebben gezegd, waren er vier aanwezig: journalist/schrijver én
oprichter van ONfile Chris Keulemans, Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja, UAFdirecteur-bestuurder Mardjan Seighali en schrijver/ columnist Babah Tarawally. Alle vier
hebben ze hun sporen in de samenleving verdiend en dragen ze ONfile, ieder om eigen
redenen, een warm hart toe. In een kort interview vertelden ze waar ze zelf mee bezig zijn en
gaven ze tips voor een carrière in Nederland. De belangrijkste: zorg dat je erbij bent! Bij
ONfile, bij de bijeenkomsten, maar ook bij andere netwerkmomenten zoals programma’s,
debatten en festivals ‘want netwerk is alles in dit land!’
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Na de introductie van de ambassadeurs was het de beurt aan het netwerk zelf. In een kort
voorstelrondje stelde het netwerk zich voor aan de ambassadeurs. ‘Ongetwijfeld zijn wij het
meest superdiverse netwerk van Nederland!’, zei Milena Mulders. ‘En daar zijn wij trots op!’
Daarna was er gelegenheid voor een meer persoonlijke kennismaking met de ambassadeurs en
werd er volgens goed ONfile-gebruik samen gegeten.
Het tweede deel van de avond stond in teken van de twee documentaires die we vertoonden in
aanwezigheid van de makers. We begonnen met de documentaire ‘De weg naar succes’ van
de Palestijns-Syrische Nederlander Tawfeeq Mousa. Over zijn zoektocht naar succes in
Nederland. Mousa maakte deze film tijdens zijn stage bij Omroep West. Na afloop sprak
DIA-directeur Hilbert Kamphuisen uitgebreid met hem en met zijn stagebegeleider bij
Omroep West, Helga Meijer. Succes zit ‘m voor Tawfeeq niet in veel geld of een groot huis.
Hij wil in Nederland kunnen doen waar zijn passie ligt - presentator worden. De documentaire
van Tawfeeq is te zien via: https://bit.ly/2lTUCD8
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Contrasterend aan de ontwapenende documentaire van Tawfeeq was de intense gevoelvolle
film van de Syrisch-Libanese Nederlander Wesam Kareem. In Ce n’est pas la route doet de
documentairemaker een poging om zijn fietstocht (pelgrimage) in de zomer van 2017 te
voltooien na twee mislukte pogingen in de zomer van 2014 wegens zijn depressie in die tijd.
Aanvankelijk dacht Wesam dat zijn eigen verhaal centraal zou staan, maar gaandeweg kwam
hij mensen tegen die net als hij worstelen met hun eigen bagage.
In het nagesprek spraken we met Wesam over het onderwerp van de film, depressie, over het
maakproces en de keuzes die hij maakte. De documentaire van Wesam is helaas nog niet
online maar de trailer bekijk je hier: https://bit.ly/2klyelZ
6. Nacht van de Vluchteling
Voor de tiende keer werd op 15 juni de Nacht van de Vluchteling georganiseerd; ONfile deed
in 2019 voor het eerst mee om zo geld op te halen voor noodhulp aan vluchtelingen en
ontheemden, én uit solidariteit. We riepen al onze leden én partners op om mee te lopen en/of
te doneren.
Namens Stichting ONfile liepen mee: Maaike Verrips (voorzitter), Mustafa Hadziibrahimovic
(algemeen bestuurslid), Signe Zeilich-Jensen (algemeen bestuurslid) & Milena Mulders
directeur). Ons nieuwe lid, Wessam Alessa, liep ook mee. Zie zijn video
hieronder: https://www.youtube.com/watch?v=v3vHYjCJeaw

7. Workshop journalistiek in Nederland in samenwerking met RFG Magazine
In december gaf journalist Tanja van Bergen (voormalig directeur van de Vereniging van
Onderzoeksjournalisten, VVOJ) een inspirerende workshop aan een groepje ambitieuze
ONfile-journalisten die schrijven voor RFG Magazine en Majalla.nl Wat betekent het om
journalist te zijn in een tijd waarin iedereen met toegang tot internet zijn eigen versie van de
waarheid kan delen? Hoe voorkom je dat je je te veel laat leiden door je eigen meningen of
vooroordelen? En hoe bedenk je nieuwe invalshoeken voor een verhaal?
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Werkbezoeken
1. Op bezoek bij TROUW
In september bezochten we met een klein groepje journalisten van Majalla.nl, RFG
Magazine en ONfile de redactie van Trouw! We werden ontvangen door de hoofdredacteur
die ons uitlegde waarom Trouw volgens hem de beste krant van Nederland is. Ook de chef
nieuws schoof aan. We discussieerden nog even pittig over diversiteit.

2. Op bezoek bij Net in Nederland en RNW-media in Hilversum
In december bezochten ONfile directeur Milena Mulders en journalistencoach Rob Hartgers
de redactie van de NTR/Net in Nederland, de werkplek van ONfile-leden Hazem Darwiesh en
Somer al Abdallah. We maakten nader kennis, luisterden naar ervaringen en bespraken
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nieuwe mogelijkheden voor samenwerking. We waren er toch dus we gingen ook even langs
bij RNW Media en RNTC, de voormalige Wereldomroep.

3. Op bezoek bij Free Press Unlimited
Nadere kennismaking met onze collega’s van FPU en directeur Leon Willems.
Onze mensen op andere podia
ONfile-leden werden steeds vaker gevraagd om een bijdrage te leveren aan programma’s van
anderen.
1. Soad en Godfrey op het podium bij Humanity House
Op woensdag 9 oktober stond ONfile-lid Soad Salem op het podium tijdens het programma
'Onzichtbaar: De oorlog na de oorlog', georganiseerd door Humanity House.
Soad Salem, uit Libië, is een dichter, schrijver en journalist. In Libië zette zij zich in voor de
rechten van vrouwen en meisjes. Ze werd hierdoor vervolgd en moest naar Nederland
vluchten, waar ze nu probeert een nieuw leven op te bouwen. Soad deelt in een kortverhaal
haar ervaring met oorlog, geweld en discriminatie en de onzichtbare strijd om serieus te
worden genomen. Ze vertelde haar verhaal in het Arabisch. Dit werd op het podium vertaald
door ONfile-lid en dichter/performer Godfrey Lado, afkomstig uit Zuid-Sudan.
Tijdens het programma 'Onzichtbaar: De oorlog na de oorlog' hoorde je via persoonlijke
verhalen en interviews hoe hulpverleners en beleidsmakers proberen meer aandacht te hebben
voor de psychologische gevolgen van oorlog. Hoe kan je er zijn voor mensen die oorlog
hebben meegemaakt en vaak nog onder hele moeilijke omstandigheden leven? Hoe zorg je er
voor dat het beleid aansluit op de behoefte van deze mensen? Met onder andere Sigrid Kaag,
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
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2. Godfrey en Milena bij Deel je verhaal in Margraten
Tijdens het evenement Deel Je Verhaal in het kader van 75 jaar bevrijding van Limburg sprak
ONfile-lid en dichter/performer Godfrey Lado over zijn kijk op vrijheid. De opnames van dit
optreden staan nu online. https://www.deeljeverhaal.nl/godfrey-lado-wij-zijn-geenvijanden/?fbclid=IwAR3jxu-pykOxSbwfu7wBNQGuXPaSkrAQMRkdhOlwSuSgzjuoDyeb7DpvgQ

3. Firoozeh en Nafiss bij SPUI25
Op 22 november in SPUI25 spraken onder andere Firoozeh Farjadnia en Nafiss Nia over het
onderwerp 'thuis', het verlangen naar een thuis, het creëren ervan. Wat betekenen die
verlangens, en wat betekent een thuis – in het bijzonder wanneer de zoektocht daarnaartoe
onmogelijk is door allesverwoestend conflict?
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In de media
Naar aanleiding van haar benoeming tot directeur van ONfile werd Milena Mulders
geïnterviewd door Villamedia. Zie: https://www.villamedia.nl/artikel/milena-mulders-vanonfile-integreren-doe-je-samen?fbclid=IwAR298pf1yKPmOG1c5O1G_c7uRLrXVDTX7aOtKLyzjXy-ssIrMVI3OmiB5w
Stukje in Villa Media over de subsidie die Stichting ONfile en De Coöperatie ontvingen van
Stichting DOEN voor RFG Magazine - een platform voor vluchteling journalisten.
https://www.villamedia.nl/artikel/subsidie-voor-platform-voor-gevluchtejournalisten?fbclid=IwAR1VEt01mjawkeJf7VlQ0gZfyChfcbUtX10RFbUBiFUFk4uL8GguL
_OnDlA
Milena Mulders werd geïnterviewd door de regionale krant De Limburger en zij zoekt voor
die krant een journalist met een vluchtelingenachtergrond. Zie:
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190709_00113959/nut-en-nood-van-de-gevluchtejournalist-haal-ze-meer-uit-hunisolement?fbclid=IwAR3ZkRm1lh85q0ewEdaKKYAQBY6k-7CLFdCFL8lO9gGj973aaYtSyuXXaU

Ons netwerk in de media
1. In november 2019 verscheen het eerste artikel van ONfile-lid H. Barre en Manja
Ressler. Het artikel is tot stand gekomen door een samenwerking tussen ONfile
en RFG Magazine. Waarbij ONfile de coaching op zich nam en RFG magazine H.S.
Barre koppelde aan buddy Manja Ressler. Met dank aan het Fonds Bijzondere
Journalistieke Projecten en Xandra Schutte van de De Groene Amsterdammer. Zie:
https://www.groene.nl/artikel/vakantie-in-kenia?fbclid=IwAR3bzlxpK-Y0p5MizvG2kQdg69GfA3hvNgKN4BN3jiHvZdl2RwaEHgIh8M
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2. Oud- ONfile lid Roozbeh Kaboly won een internationale Emmy Award voor zijn
documentaire Dance or die. Zie: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2312089-nieuwsuurverslaggever-roozbeh-kaboly-wint-international-emmy-award.html
3. Journalist en ONfile coach Somer Al-Abdallah werd geïnterviewd door NH: Zie:
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/254785/syrische-journalist-wil-nieuwkomers-helpenintegratie-is-geentoverwoord?fbclid=IwAR3v_e8f_VTmAXcLaHZz9UgM27SuzcwOfM8eGD1kNyIbJErIXoOSxiVJS8
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Projecten

Sinds 2017 werkt ONfile samen met de Cooperatie in het project RFG Magazine: online
platform voor gevluchte journalisten om hun eigen verhalen te publiceren. RFG Magazine
ontwikkelde zich de afgelopen jaren steeds meer als plek voor talentontwikkeling en
coaching. We merkten namelijk dat er bij de meeste journalisten zoveel obstakels aanwezig
zijn waardoor zij nog niet in staat zijn om zelfstandig verhalen te publiceren. Zo ontwikkelde
zich het buddy project: het matchen van gevluchte journalisten aan ervaren collega’s die het
Nederlandse medialandschap goed kennen. Buddy koppels zijn vrij om zelf te bepalen hoe zij
hun samenwerking vormgeven.
In 2019 werden door ONfile en de Cooperatie aanvragen voor een tweejarige financiele
ondersteuning van de loopbaan coaching ingediend bij de Stichting Doen en Dioraphte. Beide
aanvragen werden gehonoreerd. In dit project is ONfile verantwoordelijk voor de screening
van nieuwe journalisten én voor de coaching van de journalisten; De Coöperatie neemt het
organisatorische deel voor haar rekening, inclusief en publiceren en doorplaatsen. Via RFG
Magazine worden ook stageplekken geregeld en proberen we artikelen zoveel mogelijk onder
de aandacht te brengen van de mainstream media en waar mogelijk doorplaatsing te regelen.
Voor de coaching van de journalisten heeft ONfile eind 2019 journalist Rob Hartgers
betrokken. Hij is al van begin af aan als buddy betrokken bij RFG Magazine. Sinds begin dit
jaar (2020) werkt hij in deze rol samen met journalist Somer Al-Abdallah. Milena Mulders
bleef de screening doen van de nieuwe journalisten en zij was sparringpartner voor het
project.
Ons meest succesvolle buddy-koppel in 2019 was ongetwijfeld H.S Barre en Manja Ressler:
met hulp van ONfile en RFG Magazine pitchten zij met succes een serie verhalen aan De
Groene Amsterdammer, en daarna samen met de Groene aan het Fonds Bijzondere
Journalistieke projecten. De begeleiding van ONfile bestond met name uit begeleiding bij het
schrijven van het onderzoeksplan en het indienen van de aanvraag bij het Fonds BJP. Tijdens
het onderzoek en het schrijven coachte ONfile Halima en Manja bij hun samenwerking.
ONfile was sparringspartner, luisterend oor en trouble shooter.
Het tweede en derde artikel van het duo Barre/Ressler zullen in de loop van 2020 worden
gepubliceerd. Dit liep enige vertraging op als gevolg van bedreiging en daarna een
hernieuwde asielprocedure. Als gevolg van hiervan kon Halima ook niet deelnemen aan de
Lighthouse sessions waar zij voor geselecteerd was. Ook het plan om het onderzoek
internationaal te gaan uitzetten, moest on hold worden gezet. Of zoals wij ons iedere dag
realiseren: 2 stappen vooruit en 1 terug.
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H. S. Barre door Negin Zendegani

Stavaza ONfile maart 2020: ONfile als Projectorganisatie
Mede door RFG Magazine maar ook door andere initiatieven, zoals het OIKOS-fotografie
project (2019), het Handboek Journalistieke Inburgering (2010-2020) en het nieuwe podcast
project1 (2020) ontwikkelt ONfile zich organisch in de richting van een projectorganisatie.

1

Het podcastproject Samen met de Syrische radiomakers Linda Bilal, Besan Zarzar en Nivin Baranbo én de
podcastmakers van Nieuw Geluid werkt ONfile aan een Arabischtalige podcast. Het initiatief kwam van Linda,
Besan en Nivin zelf: alle drie hebben zij ruime ervaring met radio maken en delen ze een passie voor storytelling.
Het nieuwe podcastplatform richt zich primair op een Europees Arabischsprekend publiek. Maar zodra de
podcasts online zijn, is hun bereik veel groter en kunnen onze podcasts Arabischsprekende over de hele wereld
bereiken en betrekken. De werktitel van dit project: ‘We don’t need information; we need stories’. Hiermee willen
de drie makers zeggen: ‘Vanaf het moment dat we ons land ontvluchtten en asiel zochten in Europa, werden we
overladen met informatie. Jaren later hebben veel mensen een tweede thuis gevonden en is er geen dringende
behoefte meer aan informatie; wat we nodig hebben is een mogelijkheid om onze verhalen te delen! We moeten
onze ervaringen en gevoelens met elkaar delen op een manier die bij ons past. In onze eigen taal en over
onderwerpen die ons bezighouden.’ Momenteel zijn we bezig om dit project inhoudelijk en financieel in de
steigers te zetten. Een eerste aanvraag voor financiële ondersteuning is door de makers zelf ingediend bij een
Amerikaans fonds.
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Zonder vaste medewerkers maar met projectteams en met projectfinanciering. De wijze
waarop dit vorm krijgt is nader besproken op een ingelaste sessie van bestuur en directie op 1
december 2019. In de loop van 2020 zal de haalbaarheid van ONfile als projectorganisatie
worden onderzocht, waarschijnlijk gekoppeld aan een jaarlijks terugkerend evenement.
Milena Mulders treedt per 1 mei af als directeur2. Ze wordt niet opgevolgd, waardoor een deel
van de dagelijkse werkzaamheden ten behoeve van het netwerk komen te vervallen.

2

Milena heeft zelf besloten om per 1 mei te stoppen bij ONfile. Na 3,5 jaar is het voor haar tijd om verder te
gaan. Onder andere heeft dat te maken met haar succesvolle projecten rondom migratie in het Zuiden van het
land.
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Organisatie
In 2019 verwelkomde ONfile een nieuwe penningmeester, Nienke Stel, en het nieuwe
algemene bestuurslid, Hord Wbi.
Nienke Stel (Leeuwaren, 1972) heeft ruim 22 jaar ervaring als finance professional, waarvan
10 jaar in senior managementposities. Daarnaast is ze actief in diverse bestuursfuncties omdat
ze graag een steentje wil bijdragen aan een inclusieve maatschappij, in het bijzonder via de
twee belangrijke pijlers cultuur en zorg.
Hord Wbi (Damascus, 1989) haalde onlangs als eerste vluchteling aan het prestigieuze
Nijenrode een Mastergraad in Management. Bijzonder is dat Nyenrode een deel van deze dure
opleiding betaalde en Hord openende daarmee deuren voor andere vluchtelingen. Voortaan
zal er ieder jaar een plek zijn op Nyenrode voor een student die deze opleiding niet kan
betalen. Hord heeft eind 2019 helaas weer afscheid moeten nemen als bestuurslid wegens
drukte.
Het bestuur van ONfile benoemde coördinator Milena Mulders op 24 juni tot directeur.
Rob Hartgers (september 2019) en Somer Al Abdallah (begin 2020) zijn aangetrokken als
coaches voor RFG Magazine.
Anouk Rees volgde Merel Huisman op als medewerker communicatie. Vanaf begin 2020 is
ook oud-coördinator Nino Zalica als vrijwilliger betrokken bij ONfile. Hij houdt zich bezig
met de nieuwe database.
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Communicatie
Website
Er staan nu (maart 2020) 40 profielen op de website. Zoals hierboven reeds beschreven kost
het veel meer tijd dan gedacht om een profiel klaar te maken. Dat heeft er vooral mee te
maken dat links vaak in de eigen taal zijn en wij eerst moeten weten wat er staat voordat we
kunnen publiceren. Daarnaast verloopt het contact met ons netwerk altijd grillig: 2 stappen
vooruit; 1 terug. Wat opvalt is dat een profiel op onze website écht iets betekent. Mensen
verbinden er professionaliteit en eigenwaarde aan.
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Social media resultaten 2019
1. Facebook resultaten
Facebook volgers:
1 januari 2019: 699 volgers
31 december 2019: 760 volgers

Bereik van Facebook berichten januari t/m juni 2019:
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Bereik van Facebook berichten juli t/m december 2019:

Facebook interactie:
Voorbeelden van Facebook berichten uit 2019 met het meeste bereik en/of interactie.
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Twitter resultaten

Impressies en top tweet jan t/m maart 2019:
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Impressies en top tweet april t/m juni 2019:

Impressies en top tweet juli t/m sep 2019:
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Impressies en top tweet oktober t/m december 2019:

Nieuwsbrief resultaten
Opens & click rate nieuwsbrief november 2019:
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Mailinglijsten op 25-03-2020:
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