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i k ken Esra Altmis van de Stichting 

Ik Wil, die bouwt aan een inclusieve 

samenleving en van een manifestatie 

op het Stadhuisplein van We Are One; 

betrokken Eindhovenaren die een ander 

geluid wilden laten horen toen Pegida 

voor de derde keer op rij aankondigde voor de 

Al-Fourquaanmoskee te gaan demonstreren. Esra 

riep op tot dialoog en liefdevol samenleven. Wie is 

deze vrouw met hoofddoek en Brabantse tongval, 

die in 2018 een lintje kreeg voor haar verbindende 

bijdragen?

 

Esra Altmis werd in 1956 geboren als Marie-José 

Sengers, achtste van twaalf kinderen in een katho-

liek gezin in Bergeijk. „Mijn vader was aannemer, 

mijn moeder had een winkel, ‘een kleine V&D’. 

Ze had een luisterend oor voor al haar klanten 

en zette zich in voor de Bergeijkse samenleving, 

voor Solidaridad, Pax Christi en de Bergeijkse tak 

van de Kabouterbeweging van Roel van Duyn. 

Ze demonstreerde tegen kernwapens en tegen de 

kerncentrale in Mol. Mijn vader zat in de gemeen-

teraad voor een lokale partij. Thuis werd veel 

gepraat over maatschappelijke onderwerpen, over 

Gandhi, Mandela en Martin Luther King.”

DE EERSTE JAREN VAN ONS HUWE-

LIJK WAREN HEEL INGEWIKKELD, 

DOOR DE VERSCHILLENDE ACHTER-

GRONDEN WAS ER VEEL VERWAR-

RING. Dat zit soms in een oogopslag, in 

een woordje, in een gebaar dat een andere 

betekenis heeft dan je kent. Bekir was de 

enige Turk in onze buurt, in de familie, 

op z’n werk. In Turkije zou ik degene 

geweest zijn die in verwarring was geraakt. 

Daarheen verhuizen wilde ik niet, ik zou 

er mijn zelfstandigheid zijn kwijtgeraakt. 

Bekir was godsdienstig maar ook zoekend 

en ik niet zo nieuwsgierig naar zijn geloof, 

dat hier sinds Bolkenstein en Verdonk een 

slechte naam kreeg, al kon ik prima 

leven met de islamitische gewoontes 

die Bekir had. Spiritualiteit was wel 

een thema in mijn leven, iets waar ik 

veel over praatte, met mijn moeder 

en broer die in Australië Born Again 

Christen geworden was, en met een 

Jehovagetuige uit ons dorp.

Toen onze zoon geboren was, kreeg 

Bekir een ander verantwoordelijk-

heidsgevoel. Hij werd zich bewust wat 

hij zijn kinderen wilde meegeven en ik 

was geen moslim. Samen zijn we gaan 

zoeken naar wat ons paste.

WE TROUWDEN EN IK KWAM IN 

CONTACT MET BEKEERLINGEN 

UIT ALLERLEI CULTUREN, DIE 

BIJEENKOMSTEN HIELDEN IN 

HELMOND. Met hen kon ik mijn 

vragen delen en verdieping vinden, 

dat voelde als thuiskomen. Ik geloofde 

al in de vijf zuilen van de islam: er 

is één God; je gelooft in alle boeken: 

de Thora, het Oude Testament en de 

Koran en in de psalmen van David; 

in engelen, in de dag des oordeels en 

in lotsbestemming; Adam, Abraham, 

Jezus zijn allemaal profeten; Moham-

med is de laatste. 

 

ESRA GING NA DE MAVO 

WERKEN BIJ DE ABN, 

WAAR ZE RUIM VIJFTIEN 

JAAR BLEEF: „HET WAS 

HETZELFDE ALS BIJ ONS 

IN DE WINKEL. Het was een 

heel klein kantoor, je wist alles 

van de mensen; wanneer ze 

op vakantie gingen, als er een 

kind geboren werd of als het 

thuis niet goed ging en het geld 

op was. Het was echt dienst-

verlening. Later, met de komst 

van de geldautomaat, zag je de 

mensen niet meer binnen. De 

bank where everybody knows 

your name veranderde in de 

competitieve verkoop van ver-

zekeringen en spaarrekeningen 

met lange looptijd en aandelen: 

‘verzonnen geld’. Het ging heel 

geleidelijk, ik had niet in de 

gaten dat het niet klopte.”

 

Esra ging met een vriendin op 

vakantie, met goedkope tickets 

naar de Middellandse Zee. Het 

werd Turkije. Ze werd verliefd 

op het land, de gastvrijheid en 

hartelijkheid van de mensen, 

de ontspannen sfeer en de 

schoonheid van de natuur. 

Na haar jaren bij de ABN en 

een opleiding tot meubelstof-

feerder werkte ze een jaar als 

reisleider in Turkije, een avon-

tuurlijke tijd. Daar ontmoette  

ze tijdens haar werk een jonge 

man. Hij sprak een paar woor-

den Engels en Esra een beetje 

Turks. Een paar jaar later belde 

Bekir dat hij in Amsterdam 

was. Zijn vader was overleden 

en hij werkte in Nederland 

om zijn moeder en zussen te 

onderhouden nu Turkije in een 

economische crisis verkeerde. 

„Hij nodigde me uit voor zijn 

verjaardag, we gingen picknic-

ken in de buurt van Amster-

dam. Wat mij zo raakte was 

hoe hij met kinderen omging, 

toen werd ik echt verliefd. De 

liefde was wederzijds. Bekir 

stond eigenlijk op het punt 

terug te gaan naar Turkije. We 

zijn snel gaan samenwonen in 

Valkenswaard. Zo zijn we aan 

ons grote avontuur begonnen. 

Een avontuur dat me ontzet-

tend veel zou leren.
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Ik voel me 

trots met 

hoofddoek

Als mensen tegen mij zeiden ‘mar 

gij heurt er bij’, ook vanuit de Turk-

se kant, dan wilde ik dat niet alleen 

ik maar iedereen er bij hoorde. Ik 

huurde van eigen geld een ruimte 

in de Pastoor van Arskerk en be-

gon daar met een groepje vrouwen 

vanuit de Turkse community. Het 

doel was verschillende culturen 

verbinden door talentontwikke-

ling, empowerment, inclusie en ar-

moedebestrijding. Hoe kunnen we 

jonge mensen inspireren om zich 

hier thuis te voelen en te wortelen, 

hoe kunnen we de gemeente en het 

bedrijfsleven betrekken?”

In 2013 richtte Esra met Leyla 

Kalender en Stephan Pauly de 

stichting Ik Wil op. „De stichting 

bouwt aan een samenleving waar 

iedereen erbij hoort. Vanuit waar-

den als bewustwording, zingeving 

en gelijkwaardigheid worden men-

sen gestimuleerd leiding te (her)

nemen over hun eigen leven door 

tal van activiteiten en projecten. 

Kwetsbare mensen in de wijk wor-

den gesteund en deelnemers her-

vinden hun kracht. Het is belang-

rijk dat er veilige plekken komen, 

waar mensen gehoord worden in 

hun pijn. Het gaat over de vraag: 

‘Wat is de nieuwe norm? Bestaat 

er zoiets als een vaste norm?’ Er 

is niet zoiets als De Nederlander, 

er is zo’n mooie diversiteit en alles 

is één, daar geloof ik in. Ik zou de 

mensen het zo gunnen om samen 

een kopje thee te drinken: ‘Waar 

komde gij vandaan?’ Zie elkaar, 

durf elkaar gewoon even wat lan-

ger aan te kijken, ook als je boos 

bent. Als pijn erkend wordt, kan 

die losgelaten worden. Zo kunnen 

we verantwoordelijkheid nemen 

en bouwen aan een inclusieve 

samenleving, gebaseerd op mense-

lijke waardigheid en economische 

gelijkwaardigheid.”

De stichting Ik Wil wordt onder meer 

gesubsidieerd door de gemeente 

Eindhoven en heeft een ANBI-status.

Dat kwam ook dichter bij het beeld dat ik 

had over Jezus. Ik kon niet zo veel met de 

heilige drie-eenheid, vond hem wel een 

inspirerend rolmodel. Ik was 39 toen ik me 

tot de islam bekeerde. Ik wilde het vanuit 

een behoefte aan rust en harmonie. Toen 

de imam er van overtuigd was dat ik het 

voor mezelf deed, mocht ik de geloofs-

getuigenis afleggen. Daarna begint het 

eigenlijk pas, dan ga je studeren, je geloof 

verdiept zich. Na vier jaar reed ik met de 

kinderen van Helmond naar huis, er was 

heel mooi licht en ik moest huilen. Ik was 

zo dankbaar dat ik moslim was.

  

ALLE GELOVEN ZIJN DOOR GOD GE-

SCHAPEN. ER IS MAAR ÉÉN GOD, OF 

JE HEM NOU ALLAH NOEMT, OF GOD, 

KRISHNA OF LIEFDE. Moslim worden 

heeft me innerlijke rust gegeven, een soort 

leidraad. Er zit iets heel evenwichtigs in de 

islam, je spreekt allemaal dezelfde taal en 

overal op aarde wordt er altijd wel gebe-

den, richting Mekka. Mijn relatie met God 

is heel laagdrempelig, hij is er altijd, een 

veilige haven. En het is aan God alleen om 

te oordelen, daar gaan mensen niet over.”

Mijn vrouwzijn kreeg een andere betekenis. In 

Mohammeds tijd was een vrouwenleven we-

reldwijd niets waard. De profeet gaf vrouwen 

rechten en waardigheid. Dat dat in sommige 

islamitische landen niet zo is, heeft met de 

cultuur te maken en de geschiedenis van die 

bevolkingsroep, niet met de islam. Er is veel 

onwetendheid. Er zijn landen waar niemand 

kan lezen of schrijven. Er is veel oud zeer door 

kolonisatie, handel en oorlogen.

 

VOOR MIJN KINDEREN WAS HET INGE-

WIKKELD OM KIND VAN TWEE CULTUREN 

TE ZIJN, ZE HOORDEN NERGENS ECHT 

BIJ. Door hen ben ik gaan zien: okay, dit is het 

dus, het valt dus niet mee met discriminatie 

en racisme. Het was verwarrend en pijnlijk. 

Ze werden steeds bevraagd: ‘Waar kom jij 

vandaan, jij bent toch Turks?’ Sinds 9/11 

moesten ze zich verantwoorden voor de daden 

van anderen. 

Of bij gebeurtenissen in Turkije. Ik snap dat 

mensen nieuwsgierig zijn naar je mening, 

maar hoe stel je die vraag? En waarom? Heb 

je het antwoord al of luister je echt open? Best 

moeilijk als kind om daar antwoord op te 

moeten geven.

Esra had een groot verlangen een 

hoofddoek te gaan dragen, maar 

durfde lange tijd niet. Toen ze aan 

haar verlangen toegaf, barstte een 

vriend spontaan in huilen uit. „La-

ter snapte ik dat dit was uit liefde, 

hij wilde me beschermen. Anderen 

zeiden: ‘Hè hè, eindelijk ga-de-gij 

nu die hoofddoek dragen!’ Ik wilde 

er graag bij horen, het heeft met 

overgave aan God te maken. Ik 

voelde me nooit zo gemakkelijk 

bij te veel bloot en de oordelen die 

dat oproept. Ik voel me zo veilig 

en beschermd met hoofddoek, en 

trots, ik wil het graag uitdragen. 

Ik ervaar in de islamitische wereld 

ook veel zusterschap en een groot 

respect voor vrouwen. 
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 EEN RODE DRAAD IN ONS HUWELIJK WAS: 

IS DIT NORMAAL? Bekir vroeg zich dat regel-

matig in zijn machteloosheid af,  in zijn poging 

iets te begrijpen. In feite vroeg hij zich af: is dit 

hier de norm? Ik voelde dan enorme verwar-

ring: als ik ja zeg is het niet goed, als ik nee zeg 

ook niet. Wat zou hij toch bedoelen? Wat zou 

hij nodig hebben? Het duurde jaren voor ik 

hier een antwoord op vond, in de Geweldloze 

Communicatie, waarin ik trainingen volgde. 

Toen pas zag ik de onderliggende behoeften aan 

bijvoorbeeld helderheid of veiligheid. Toen pas 

konden we uit de oordelen blijven. We zijn door 

een diepe crisis gegaan. Mijn oudste zoon werd 

ernstig ziek en bij Lunetzorg, waar ik werkte als 

groepsleider, stuitte ik op de inauguratiespeech 

van Mandela; ik voelde me geroepen om verant-

woordelijkheid te nemen. Door opleiding in Ge-

weldloze Communicatie en Restorative Cirkels 

kreeg ik daar de handvatten voor. In de Turkse 

gemeenschap leerde ik luisteren, door mijn 

gebrek aan taal. Ik ging andere dingen opmer-

ken. Ik zag dat mensen die aan de lopende band 

stonden of in de schoonmaak werkten, gewel-

dige talenten en kwaliteiten hadden binnen de 

gemeenschap die niet benut werden. Ik voelde 

hoe polarisatie ons steeds meer uit elkaar dreef. 
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