Kitlyn Tjin A Djie [achtergrond] en Natasja
Twellaar ívoorgrondl: 'De sessies met Kitlyn
waren voor mij een bron van energie en ideeën
over de inhoud van hulpverlening aan migranten.'

'ZE HEEFT MIJN WERKWIJZE GESTEUND EN UITGEBREID'
Wie of wat heeft jouw kijk op je vak blijvend veranderd? In deze eerste aflevering van Lichtend voorbeeld vertelt Natasja
Twellaar (331 over haar samenwerking met Kitlyn Tjin A Djie. 'Ze heeft mij geleerd om te kijken naar de gezinsstructuur van
het kind in het land van herkomst.'
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sprekken met kinderen anders aan
ging pakken door prtagen te stellen
Wie of wat heeft jouw kijk op het vak positief bei'nvloed? Een docent,
en mij minder als a l w e t d e , witte
collega, iemand anders. boek of film? Ideeën voor d e rubriek Lichtend
hulpverlener op te stellen.
Na een paar jaren werken als @oepsleider ben ik voogd geworden van
Alleenstaande Mindwjarige Asielzoekers (arna's) bij de Opbouw.
Daarin vond ik mijn passie. De soms
verschikkelijke verhalm grepen mij
in het begin erg aan*ik had het gevoel dat deze kinderen gedeemd wren tot een ongelukkig leven omdar
de trauma's za groot m e n en het
klimaat in Nederland niet bepaald
tolemnt teeenover deee groep mensen stond fenstaat). Maar in de praktijk bleken deze kinderen ovez een
enorme veerkracht en levenslust te
beschikken. Het was- eerder een
kwestie van de juiste vragen stellen
om de kracht van kinderen a m te
spreken.
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