FOTOSERIE TOEKOMSTBEELDEN

Als je het kunt dromen, kun je het doen. Of je nu kok, directeur of
Darth Vader wilt worden. Cliënten van Sterk Huis werken iedere dag
hard aan hun toekomstbeeld. May the force be with them.

‘MAY THE
FORCE BE
WITH YOU’

“Als ik later groot en sterk ben, heb ik een
ruimteschip in de vorm van een rondje
met vuur en lava, een cirkel. Darth Vader is
‘goed, slecht en dan weer goed’, zoals het
ook altijd is bij echte mensen. Straks ga ik
mijn lichtzwaard en de ‘Force’ gebruiken.
Trouwen? Dat doen Star Wars-mensen
niet! Ik ga dan vijfhonderd euro per maand
verdienen, zodat ik het ruimteschip van
LEGO kan kopen. Dat wil ik heel graag
hebben, want een echt ruimteschip kun je
niet kopen. Dat is gewoon vliegen en klaar.
Ik weet wel dat dit fantasie is hoor, want in
het echt is het nep.”

STIJN, 5 JAAR

oefende op school met Jozien van
Aandacht voor Basiskracht van Sterk Huis
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MOGELIJK GEMAAKT DOOR

Kleding: Remie Fotografie, Udenhout
Locatie: Evoluon, Eindhoven

‘MIJN EIGEN
BEAUTYWINKEL’

“Mijn motto is ‘Living on the edge’. Ik heb
er altijd zelf voor gekozen om op het randje
te leven. Waar anderen rechtsaf gingen,
sloeg ik linksaf. Ik heb ontzettend gefeest,
ik heb het echt állemaal gedaan. Om mij
heen zie ik steeds meer mensen zich settelen. Het is nu ook voor mij het moment
om het allemaal goed te regelen. Het begin
is gemaakt en ik ben al 42,5 kilo afgevallen!
Met deze make-over voor de fotoshoot van
vandaag weet ik het helemaal zeker: ik wil
later mijn eigen beautywinkel openen. Een
salon gespecialiseerd in haar- en wimperextensions, schoonheidsbehandelingen en
nagelstyling. Ik ben trots op mijn stoere
toekomstplannen.”

MAAIKE, 26 JAAR

MOGELIJK GEMAAKT DOOR

Kleding: Lizzy Coppens
Vrijetijdsmode, Udenhout
Schoenen: Pour Tous, Udenhout
Haar: Wendy Coolen. Jouw
uiterlijk, mijn passie
Make-up: Olfa Sassi,
Wellnesshoeve Pura Suerte
Nagels: Patricia Dekker |
Nagelstudio Elegance
Locatie: Schoonheidssalon
Elegance, Udenhout

werkt in de winkel van Sterk Huis
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‘IK STA
GRAAG
OP EEN
PODIUM’

“Als ik droom over een sterke toekomst, zie ik mezelf als professionele
danseres. Mijn plan is dus ook om
na mijn vmbo-examen een dansopleiding te gaan volgen. Er is voor mij
niets zo bijzonder als samen met de
anderen van de wedstrijdgroep een
mooie, moderne dans neerzetten. Ik
woon inmiddels meer dan tien jaar
in een pleeggezin en ik dans al net zo
lang, waarvan vijf jaar in de wedstrijdgroep. Ik houd er gewoon van
om op een podium te staan!”

MOGELIJK GEMAAKT DOOR

Make-up en haar: Wiesje van der Graaf-Boons, Goirle
Locatie: Cultureel Centrum Jan van Besouw, Goirle
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En dan gaat Evy dansen. Zonder
woorden en zonder muziek in de
serene rust van de kapel. Haar eerste
voorzichtige passen beloven al snel
een krachtig toekomstbeeld.

EVY, 15 JAAR

woont in een pleeggezin van Sterk Huis

MOGELIJK GEMAAKT DOOR

Locatie: Citroën Bertens Tilburg

“Ik ben heel gemotiveerd en een harde werker. Het is mijn plan om naar het Entreecollege te gaan en automonteur te worden.
Daarvoor moet ik goed Nederlands leren, dus
ga ik vaak naar de bibliotheek en heb ik een
‘taalmaatje’. In het begin was het wennen,
maar nu zijn we goede vrienden. Binnenkort
word ik achttien jaar en ga ik zelfstandig
wonen met ambulante begeleiding. Dat vind
ik spannend, want ik ben niet graag alleen.
In mijn droom zie ik mezelf als automonteur,
gelukkig getrouwd en samen met mijn familie. Het maakt niet uit, uit welk land mijn
toekomstige vrouw komt. Als ze maar een
goed hart heeft.”

JAQOB, 17 JAAR

komt uit Ethiopië en woont in een Kleinschalige
Wooneenheid van Sterk Huis

‘ALS ZE
MAAR EEN
GOED HART
HEEFT’
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‘MIJN TOEKOMST
LIGT HIER’
MOGELIJK GEMAAKT DOOR

Kleding: SI’LEGNO
Mannenmode, Udenhout
Haar: Haarmoderie Mekes,
Udenhout
Locatie: Versteijnen Logistics,
Tilburg

“De persoon die mij heeft geholpen
bij het vluchten uit vijf jaar huiselijk
geweld, ben ik eeuwig dankbaar. Ik
kan en wil niet meer terug, het is hier
goed. Het liefst wil ik in Goirle wonen:
een toekomst opbouwen waarin ik
zélf verantwoordelijk ben. Ik wil mijn
eigen keuzes en ook mijn eigen fouten
kunnen maken. Ik heb een nieuwe
baan gevonden in de wereld van moertjes en schroefjes. Voor de foto van
mijn toekomstbeeld lijkt het mij wel
leuk om CEO van een logistiek bedrijf
te zijn. Als CEO ben ik strak in het pak
en de baas die overal over gaat. Maar
eigenlijk is gewoon huisje-boompje-beestje ook wel fijn … Ja toch?”

WILLEM, 41 JAAR

verblijft in de mannenopvang
van Sterk Huis
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MOGELIJK GEMAAKT DOOR

Visagie: vanBeurden health
& beauty, Goirle
Haar: Haarstudio Hans de
Volder, Goirle
Kleding: Joyce: Bubbles & Bo,
Goirle
Locatie: VANE Restaurant
& Skybar, Eindhoven

“Mijn dochter is het mooiste kerstcadeau ooit én een echte verrassing,
want ik wist niet dat ik zwanger was.
Ik ben via mijn huisarts bij Sterk
Huis gekomen, waar ik trainingen
volg om sterker te worden. Ik zit niet
graag stil, dat ben ik ook niet gewend.
Daarom heb ik nu een werkervaringsplek in de winkel. Omdat ik later
graag een baan wil in de horeca, ben
ik ook aan de slag in de catering. In
mijn toekomstdroom werk ik in een
lunchroom, zodat ik er voor Joyce
kan zijn als zij thuiskomt uit school.
Voor nu zeg ik tegen mezelf: ’Kom op
mama, je kunt het!”

DIEUWERTJE, 33 JAAR

woont en werkt in Sterk Huis

‘KOM OP
MAMA, JE
KUNT HET’
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‘IK HEB
GELEERD
OM DOOR
TE GAAN
ALS HET
EIGENLIJK
NIET MEER
KAN’

“Wat een jaar geleden nog helemaal
niet duidelijk was voor mij, voelt nu
echt ‘compleet’. Hoe raar het misschien ook klinkt, hoe moeilijk het
ook was: ik moest thuis weg. Ik ben
blij met de mensen die mij toen heel
goed hebben geholpen. Ik zie dat
andere jongeren van mijn leeftijd
het makkelijker opgeven als het te
moeilijk wordt. Het heeft mij juist
sterk gemaakt. Ik kan nu alles, want
ik heb geleerd om door te gaan als het
eigenlijk niet meer kan. Mijn droom
voor de toekomst is manager zijn in de
detailhandel. Dat is altijd al zo geweest
en daar ga ik voor!”

DESTINY, 17 JAAR

woont in een Fasehuis en is lid van
de Jongerenraad van Sterk Huis
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MOGELIJK GEMAAKT DOOR

Kleding: West Avenue, Oisterwijk
Haar: Jess, Tilburg
Make-up: Wiesje van der
Graaf-Boons, Goirle
Locatie: AaBe Fabriek, Tilburg

