
tekst Marije Ravelli
fotografie Joost van Brug

portret • lefgozers m/v

Dromen is mooi. 
Dromen waarmaken 
nog mooier. Deze 
mensen durfden hun 
idealen na te streven, en 
met succes.

Durven
dromen

Enrique (44) 
Droom: reizende expo en ‘wereldontmoetingen’ hebben
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‘Terwijl ik wachtte op mijn drankje, vertraagde de ser-
veerster. Ze keek naar mijn foto van de koningin van 
het zomercarnaval. ‘Dat ben ik!’, zei ze. Toen besefte 
ik dat mensen rolmodellen zoeken, en inspiratie. 

Ja, jij hebt het ook! Die corazon, dat vuur van binnen, dáár draait 
het om. In alle gesprekken voor mijn fotoproject Dare to Dream 
zoek ik het hart van mensen en de taal van hun dromen. Dat is elke 
keer een verrassing, want we hebben allemaal een andere werke-
lijkheid. Ik ben gefascineerd door dromen. Overal waar ik kom  
spreek ik mensen aan op hun diepste verlangen. Zo was er een 
Cubaanse muzikant die zei: ‘Ik wil het lelijke niet meer dromen.’ 
Ik heb daar mijn eigen gevoel bij, maar zijn betekenis is natuurlijk 
anders. Die is gekleurd door zijn cultuur, zijn opvoeding, de natuur 
in zijn geboorteland en veel meer facetten. Ik heb inmiddels een 
aantal dromen vastgelegd in woord en beeld en deze in een expo-
sitie gevat. De reizende expositie hangt nu in The Hub, Rotterdam.

Het is natuurlijk niet zo dat iedereen een hemelbestormende 
droom heeft. Dat hoeft ook helemaal niet. ‘Ik wil de beste moeder 
voor mijn kinderen zijn’ droomde één van de mensen die ik sprak. 
Dat vind ik prachtig. Het feit dat zij het uitspreekt maakt het tot een 
waardevolle droom. Je hoeft ook echt niet je leven te wijden aan 
die ene droom, je kan van alles tegelijk doen. Ik ben ook gewoon 
ambtenaar in het dagelijks leven. Daarnaast werk ik aan dit project. 

Mijn eigen droom is met dit project verweven: ik wil mensen 
ontmoeten. Ontmoeten is een hoge vorm van vrijheid. Het is de 
mogelijkheid in andermans wereld te kijken. Daarom noem ik het   
in andere werelddelen en met mijn expositie de wereld over.’



Arie Kievit (43) 
Droom: met astma de Mount Everest beklimmen

‘Met astma de Mount Everest beklimmen. Het 
was een drievoudige uitdaging. 1. Ik ben een 
solist. Met 30 man dagenlang op een kluitje is 
niet echt mijn ding. 2. Ik heb hoogtevrees. 3. 
Ik heb, net als de andere deelnemers, astma. 

Het is zó heftig zo’n beklimming, ook voor 
gezonde mensen. En als je astma hebt is het 
natuurlijk nog een heel ander verhaal. Ik heb 
niet zo’n erge vorm van astma, maar er waren 
mensen die er van jongs af aan mee behept 
zijn. Mensen, die ter voorbereiding in speciale 
kuuroorden hebben gezeten in de bergen. Want: 
hoe hoger hoe beter. Astma is een stofallergie 
en hoe hoger je komt hoe minder stof. Dus in 
feite is het fijn om op grote hoogte te vertoeven. 
Maar de lucht is daar wel ijl en de fysieke inspan-
ning zwaar; bij een verkoudheid of na zware 
inspanning kan een astma-aanval optreden. 

Samen met vriend en collega Sander de 
Kramer maak ik nu een boek over Sierra 
Leone. Hij schrijft en ik fotografeer. Het is 
prachtig om samen zo’n journalistiek pro-
duct te maken. In eerste instantie gaat het 
mij om het avontuur. Natuurlijk wil ik het 
verhaal van andere mensen vertellen. Ik heb 
daarbij niet de illusie dat ik daadwerkelijk de 
wereld verbeter. Maar het doet er wel toe. 
En intussen heb ik de tijd van mijn leven!

Nu denk je natuurlijk dat mijn leven over 
rozen gaat. Ik reis de wereld rond, schiet wat 
foto’s en maak me nuttig. Zo is het dus niet. 
Ik moet commerciële klussen doen om de 
journalistieke te kunnen bekostigen. Het liefst 
zou ik voor een journalistiek magazine werken 
en me maandenlang willen wijden aan een 
fotodocumentaire over mensenrechten.’

Mirjam Bloem (45) 
Droom: flamenco voor doven

‘Ik heb altijd iets met lichaamstaal gehad. Toen ik 11 was 
had ik een doof vriendinnetje. Een paar jaar later ontmoette ik 
een groep dove vrouwen in Griekenland. Het fascineerde me 
zo dat ik een cursus gebarentaal heb gedaan. En toen zat ik 
met een dilemma: word ik danser of doventolk? Ik koos voor 
dansen. Dat doe ik al 30 jaar, maar ik ben mijn andere passie 
niet vergeten… Ik wil doven flamenco leren. Niet in aparte 
groepen, maar juist in de reguliere lessen. Misschien heb ik in 
het begin een tolk nodig. Toch denk ik dat we heel ver kunnen 
komen zonder. De trilling van de cajón, een Spaans percussie-
instrument, is voelbaar via de vloer. Tijdens flamenco maak je 
muziek met je voeten die gelijk zijn aan de taal van de tabla, 
een Indiaas instrument. Elke vinger die de tabla raakt heeft 
een andere klank. Die geluiden worden ook wel nagebootst 
met de mond: takkedie-takkedie-takkedie-tá! Ook als je 
doof bent is het ritme voelbaar. Het ritme is óveral. Het is in 
de lucht, de vloer en op onze lippen. 

Flamenco is uitermate expressief. 
Dat kan heel therapeutisch werken. 
Ik wil mensen prikkelen om uit 
hun schulp te kruipen. Het is nu 
empowerment voor vrouwen, en 
hopelijk straks ook voor doven. 

Maar, first things first. Eerst 
moet ik de lessen 
strak organise-
ren. Ik wil meer 
personeel, zodat 
ik op de lange 
termijn minder les 
hoef te geven. Dan 
kan ík me focus-
sen op dovenfla-
menco… mijn droom!’



Ronald Boef (31) 
Droom: golfkampioen visueel gehandicapten worden

‘Ik kom net terug van de sportschool. Tweeweke-
lijks ben ik daar om kracht en conditie op te bouwen 
en om blessures te voorkomen. Daarnaast ben ik 
6 uur per dag op de golfbaan te vinden. Golfen is 
voor mij een fulltime baan. Dat is mogelijk dankzij 
mijn sponsors. Anders zou het onbetaalbaar zijn!

Het is begonnen toen mijn buurman, die bij de 
golfclub werkt, een documentaire op BBC zag over 
blindengolf. Hij wist meteen dat hij dat wilde op de 
golfclub. Zo is het balletje gaan rollen. Hij heeft de 
directie ervan overtuigd en vond mij de juiste man. 
Ik ben best atletisch en daarbij een doorzetter. 

Je wilt natuurlijk weten hoe ik ooit een bal in de hole 
krijg? Ik zal bij het begin beginnen. Eerst ga ik met mijn 
linkerschouder in de juiste richting staan. Dan meet ik de 
lengte van de club af, door hem tegen mijn knie te houden. 
Vervolgens plaatst mijn vader - tevens mijn caddy en 
begeleider - de club achter de bal, ik swing en sla af. Vaak, 
bijvoorbeeld op een par 4 hole, lig ik gemiddeld met 3 
slagen op de green, waar de vlag uit de hole steekt. Door 
naar de hole te lopen meet ik de afstand van de bal tot de 
hole. Op de terugweg, als ik weer naar de bal loop, voel ik 
of de grond op- of afloopt. Dan zit hij er bíjna altijd in. Par!

Natuurlijk zijn er dagen dat ik denk – zucht – waar ben ik 
mee bezig? Maar dat heeft elke sporter. Mijn droom is om 
wereldkampioen te worden. En ik ben al goed op weg, van 
de 600 spelers sta ik op de 23e plaats. Waanzinnig toch?!’

Selma Steenhuisen (24)
Droom: sociale innovatie in kaart brengen

‘Mijn opleiding, Kaospilots is eigenlijk een 
soort droomfabriek. Je leert er je droom te 
ontdekken en naar een vrij businessmodel waar 
te maken. Het is één grote ontdekkingsreis. 
We leren door te dóen. Toen we de opdracht 
kregen om sociale innovatie te definieren, 
besloot ik samen met een aantal teamgenoten 
er een film over te maken. We trokken door 
Oost-Europa met een oude brandweerwa-
gen, kwamen in weeshuizen, culturele centra 
en opvanghuizen. Along the way vroegen 
we aan mensen wat sociale innovatie is. 

De film is af, maar sociale innovatie? Ik weet 
nog steeds niet wat het is. De film begint met 
heel wat vragende gezichten die niet veel 
meer uitkramen dan ‘Uhrr, I don’t know’. 

Een definitie die volgens mij wel in de buurt 
komt is: nieuwe manieren van contact heb-
ben. Maar de definitie is niet belangrijk. Als 
we het maar blijven zoeken. Dat doe ik ook 
met mijn stichting Access to One World. 
Het verbindt Nederlandse jongeren aan 
Tanzania. En andersom natuurlijk.’


