
Wonen

‘Houtbewerking 

is mijn passie’

Net als zoveel studenten zat ook 
Svea (21) even met de handen in het 
haar toen in maart de coronacrisis 
uitbrak. Ze was net een paar 
maanden bezig met haar eindstage 
bij een meubelmaakster in Venray. 
“In samenspraak met school en mijn 
stagebegeleider heb ik toen besloten 
om thuis aan projecten te werken”, 
vertelt ze. Het was een noodoplossing 
die goed heeft uitgepakt. Voor haar 
vriend thuis maakte ze een buitentafel. 
“Hun buren zagen die tafel en vroegen 
of ik een bankje kon maken. Iemand 
anders wilde vervolgens ook zo’n 
bankje en voordat ik het wist kreeg 
ik steeds meer aanvragen”, zegt ze 
lachend. Nu ze is afgestudeerd, kan ze 
meer projecten aannemen. “Het is nu 
meer dan een hobby geworden.”

Eyecatcher

Svea volgde de opleiding product, 
ruimte en media aan het Sint Lucas 
in Boxtel. Op het Dendron College 
in Horst wist ze al dat ze deze opleiding 
wilde volgen later. “Ik volgde daar de 
richting bouwen, wonen en interieur. 
Elk jaar ging ik wel naar de open dag 
van Sint Lucas. Ik vond de school heel 
interessant en de sfeer daar sprak me 
erg aan.” Tijdens de opleiding leerde ze 
vooral meer over de ontwerpkant van 
het proces. “Maar ik ga liever meteen 
aan de slag.” Het bewerken van hout 
is echt haar passie , zegt ze. “Met hout 
kun je zoveel doen. Neem bijvoorbeeld 
eikenhout. Je kunt het zo bewerken dat 

het zowel in een strak als een landelijk 
interieur past. In het begin werkte 
ik veel met steigerhout en nu vooral 
met eiken. Waar ik echt niets mee 
heb, is plaatmateriaal. Dat is geen puur 
hout. Dat hoef je alleen maar te zagen 
en verder niets. Daar zit geen uitdaging 
aan en is niet uniek. Ik heb laatst een 
tv-meubel gemaakt van een balk van 
450 jaar oud. Dat is echt een eyecatcher 
geworden in het huis. Dat vind ik ook 
het mooie van dit werk. Samen met de 
opdrachtgever een ontwerp creëren 
en vervolgens een meubel maken 
dat er heel lang kan staan.” Ze maakt 
niet alleen nieuwe meubels, maar 
restaureert ze ook. “Van iets ouds iets 

nieuws maken vind ik ook leuk om te 
doen.”

Eigen bedrijfje

Svea woont nog bij haar ouders thuis 
en gebruikt daar één van de schuren 
als werkplaats. “Ik vind het heerlijk om 
in mijn eentje bezig te zijn en daar heb 
ik hier de ruimte voor.” Ze hoopt in 
de toekomst haar eigen bedrijfje op te 
kunnen richten. “Maar ik ga eerst op 
zoek naar een baan bij bijvoorbeeld een 
meubelmaker om ervaring op te doen 
en wil dit er voorlopig naast blijven 
doen.”

 Van iets ouds iets nieuws maken

Strakke dertien-in-een-dozijnmeubels van die bekende Zweedse fabrikant, daar wordt meubelmaakster 

Svea van Rens uit Hegelsom niet warm of koud van. Veel liever bewerkt ze hout tot unieke stukken die 

een eyecatcher zijn in huis.
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Sedumplus uit Meterik

Meer groen in uw tuin
In de huidige samenleving speelt klimaatverandering een steeds grotere rol. 

Hoosbuien, uitstervende insecten en opwarming van de aarde zijn vraagstukken die 

dagelijks voorbij komen. Iedereen kan in zijn eigen woonomgeving een steentje bijdragen 

om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. 

Sedumplus, onderdeel van Martens Groen, 

was van oorsprong een boomkwekerij.  

Drie jaar geleden is er een switch gemaakt naar 

een biologische duurzame Sedum kwekerij. 

Sedum is een vetplant die makkelijk groeit 

en weinig water en onderhoud nodig heeft. 

Dit maakt Sedum uitermate geschikt voor 

op uw dak, als border in uw tuin of als 

onderbreking in uw sierbestrating. 

√ Opvang hemelwater

√ Verhoging rendement zonnepanelen

√ Meer groen in uw leefomgeving

√ Verlaging omgevingstemperatuur

√ Verlenging levensduur dak

√ Verhoging biodiversiteit

√ Creëert brandwerende laag

Nieuwsgierig? Kijk op www.sedumplus.nl

Hazenkampweg 15b, Meterik

06 14 12 22 53  |  info@sedumplus.nl

In ieder geval
hypotheekadvies

“Wat zijn mijn spaardoelen? 
           Voor mezelf? En voor mijn kinderen.”

“Op eigen benen 
                en nu?” 

“Wat is mijn scenario
                bij overlijden?”

info@vande-mortel.nl
www.vande-mortel.nl
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Gordijnen  /  Raamdecoratie

Horren  / Hordeuren

gordijnen

GRATIS
gemaakt*

in oktober
*vraag naar de

voorwaarden

Helmond
Europaweg 101 
5708 CL  Helmond
T 0492 74 52 40
helmond@degreefstoffen.com

Horst
Meterikseweg 66
5961 CX  Horst
T 077 398 61 01 
horst@degreefstoffen.com

Venray
Burg. vd Loostraat 2a 
5801 EC  Venray
T 0478 58 63 53
venray@degreefstoffen.com

www.degreefstoffen.com

Het adres voor al uw elektromaterialen 
én gratis deskundig advies!

J.F. Kennedylaan 18B  |  5981 XC Panningen  |  T. 077-3061751
E. info@regio-service.nl  |  I. www.regio-service.nl

• Het adres voor particulieren en bedrijven die A-merken tegen de 
laagste prijs willen!

• Wij leveren alles op elektro- en installatiegebied. 

• Van draad, kabel, schakelmateriaal, groepenkasten tot verlichting. 

• Ruime voorraad, direct af te halen. 

• Alle bekende merken zijn leverbaar o.a. ABB, Hager, Busch Jaeger, 
Gira, Niko, Hager-Berker, Draka, Donne, Philips, Sylvania, enz.

• Zowel particulieren als bedrijven zijn welkom bij ons. 

• Voor 17:00 uur besteld, volgende werkdag leverbaar. 

• Elke werkdag geopend van 8:00 tot 17:00 uur.

Ania groeide samen met drie broers en een 
zus op in het kleine dorpje Sielec in Polen 
dat 124 inwoners telt. Het dorp was ooit 
een typisch agrarisch dorp. “Mijn ouders 
hadden een boerderij en verbouwden 
groente. We hadden het grootste huis in 
het dorp, waar vooral boeren woonden.”
Om rond te komen, hielp het hele gezin 
mee op het land. “We moesten vroeger op 
de centjes letten. Kleren kopen ging niet 
makkelijk. Ook vond ik reizen, dingen 
ontdekken en gitaar spelen leuk. Maar dat 
konden we allemaal niet betalen. Ik had 
genoeg kansen voor ontwikkeling, alleen 
de financiële situatie liet het niet toe om 
mijn hobby en interesses te ontwikkelen.”
Daarom trok Ania naar de stad Poznan, 
met ruim 500.000 inwoners, om daar te 
gaan studeren aan de universiteit. “Dat was 
de mooiste tijd van mijn leven; ik genoot 
van het studentenleven. Ik woonde met 
drie vriendinnen in een flat in de stad. 
Ik had een bijbaantje waarmee ik geld 
verdiende. Mijn oma ondersteunde me 
financieel om mijn studie tuinontwerp af 
te ronden. Studeren in een grote stad heeft 
me geleerd om het leven vanuit een andere 
hoek te bekijken.” Na vier jaar studeren 
werd ze ingenieur in tuinen ontwerpen. 

“Samen met mijn beste vriendin wilde ik 
een eigen zaak opzetten. Daarvoor was wel 
geld nodig.” De twee besloten een half jaar 
in Nederland te gaan werken en zo genoeg 
geld te verdienen om terug in Polen hun 
eigen bedrijfje te starten. “Ik wilde ook de 
boerderij van mijn ouders overnemen.”
Dat gebeurde uiteindelijk niet, omdat ze 
verliefd werd op haar collega Richard 
uit Ysselsteyn. Ze gingen samen wonen 
en kregen uiteindelijk twee kinderen. 
“Ik schrok van de vaste lasten van een huis. 
Ik woonde voorheen met zes vriendin-
nen in een stacaravan en betaalde maar 
55 euro per week. In het dagelijkse leven 
werk ik onder andere als tolk voor Poolse 
werknemers. Ik maak ze steeds duidelijk 
dat het goede leven van Nederlanders niet 
uit de lucht komt vallen. Ik overtuig ze om 
zich te registeren bij de gemeente, zodat 
ze weten dat als ze in de gemeente staan 
ingeschreven, ze meer mogelijkheden heb-
ben dan als arbeidsmigrant. Dan hebben ze 
recht op verzekeringen. Maar ze zijn bang 
dat de overheid alles van ze te weten komt. 
Ze proberen zichzelf te beschermen.”
In Polen is een sociale verzekering 
 verplicht voor inwoners die voor een 
baas werken of niet in de agrarische 

wereld werken. Voor ondernemers is 
de ziektekostenverzekering vrijwillig. 
Daarnaast bestaat er een fonds voor 
landbouwers waarin het pensioen, 
arbeidsongeschiktheidskosten en 
ziektekosten geregeld zijn. “Als je voor een 
werkgever werkt en naar de dokter moet, 
is er een wachttijd van één jaar of langer. 
Er zijn wel meerdere privéklinieken waar 
je meteen aan de beurt bent als je zelf 
betaalt.”
Over het algemeen is het dagelijkse leven 
in Polen niet goedkoop, legt Ania uit. 
Dat is afhankelijk van het feit of je in de 
stad of op het platteland woont, of je in 
een flatgebouw of een vrijstaand huis hebt 
en in welke regio 
van Polen je woont. 
“De salarissen zijn 
de afgelopen jaren 
gestegen, maar het 
hangt natuurlijk 
ook af van in welk 
gebied je woont, of je 
een goede opleiding hebt gehad en wat je 
ambities en kansen zijn. In grote steden en 
aangrenzende gebieden, waar het gebied 
economisch goed ontwikkeld is, is het 
makkelijker om een baan te vinden dan 
in gebieden in Polen waar de economie 
stilstaat of waar niemand wil investeren.”
In Zuid-Polen is het volgens Ania erg 
lastig om werk te vinden. Veel jongeren 
gaan daarom in het buitenland werken. 
“Ze werken een paar jaar en sparen geld, 
ondertussen bouwen ze een huis in Polen 
en in veel gevallen gaan mensen die de 
mogelijkheid hebben om in Polen te 
werken, terug naar het land.”

Voor haar geboorteplaats Sielec geldt zelfs 
een toename van jongeren. De laatste jaren 
zijn in Sielec kleine bedrijven gevestigd. 
“Er is een toename van het aantal jonge 
stadsbewoners dat naar het platteland 
verhuist en daar vrijstaande huizen 
bouwt. Steeds meer landbouwgrond 
wordt getransformeerd in bouwplaatsen. 
Jonge boeren krijgen subsidie sinds Polen 
bij de EU is gekomen. De inkomens zijn 
ook omhoog gegaan.” 
In elke regio is de stijl van de huizen 
anders, legt Ania uit. “De nieuwe huizen 
in Polen zijn bijvoorbeeld modern en lijken 
voor Nederlanders op vakantiehuizen. 
In grotere steden zie je veel flats of hoge 

gebouwen. De huizen 
zijn niet vergelijk-
baar met Nederlandse 
huizen.” 
Onlangs heeft Ania’s 
broer het ouderlijk 
huis in Polen over-
genomen en deels 

verbouwd. “Hij krijgt er als cadeau mijn 
ouders bij. Hij hoopt samen met zijn gezin 
op de bovenste verdieping van het huis te 
gaan wonen, zodat mijn ouders ook in het 
huis kunnen blijven. Je hebt in Polen wel 
een aantal bejaardentehuizen, maar die 
moet je zelf betalen. Het is dus normaal als 
de ouders bij de kinderen blijven wonen.”
Of Ania in de toekomst in Polen 
zou willen wonen? “Het leven kan 
verschillende kanten op gaan. Als we ooit 
voor zo’n keuze staan, hebben we altijd die 
mogelijkheid. Maar ik heb nu mijn leven 
in Ysselsteyn opgebouwd. Ik zit lekker in 
mijn vel.”

‘De financiële situatie 

 liet het niet toe  

 om me te  

 ontwikkelen’

Ania Janssen-Brzęczak kwam in 2006 vanuit Polen 

naar Nederland om een half jaar hard te werken, veel 

geld te verdienen en weer terug te gaan naar Polen. Dat 

liep anders. Ze werd verliefd op haar collega Richard 

uit Ysselsteyn, trouwde met hem en bleef in Nederland 

wonen. In die jaren dat ze in Ysselsteyn woont, heeft ze veel 

verschillen ontdekt tussen Polen en Nederland.

Wonen in Nederland of het buitenland. Wat zijn de verschillen?

 Het leven kan 
verschillende 
kanten op gaan
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Nieuwbouw?
Joúw kans om te
verduurzamen
Een nieuw huis bouwen is het perfecte moment om
je duurzame woonkansen te benutten. En omdat je
een energiezuinige keuze maakt, krijg je bij
Rabobank duurzaamheidskorting op je hypotheek.

rabobank.nl/
duurzaamwonen

Mohamad woonde samen met zijn 
vader, moeder, twee broers en één 
zusje in een flat in Aleppo. Omdat 
daar al jaren oorlog heerst, voelde 
het gezin zich niet meer veilig in 
haar woonplaats. Mohamad’s broer-
tje, van destijds 13 jaar, vluchtte 
in 2014 als eerste naar Nederland. 
“Mijn tantes woonden al jaren in 
Venray en mijn broertje is bij een 
tante ingetrokken. Syrië is geen vei-
lige plek om te wonen. Op school 
was het wel veilig, maar zodra je een 
studie afrondt, moet je het leger in. 
Of je schiet  anderen dood of jij wordt 
doodgeschoten.” 
In 2015 volgde een gezinshereniging 
en vertrok het gezin naar Venray. 
Mohamad bleef echter alleen achter. 
Omdat hij destijds al volwassen was, 
kreeg hij als enige moeilijk een ver-
blijfsvergunning in Nederland. “Ik heb 
twee jaar illegaal in Libanon gewoond. 
Uiteindelijk mocht ik toch in 2018 in 
Nederland komen wonen en kreeg ik 
een huis toegewezen in Landweert. 
Het was fijn om mijn familie weer te 
zien.” 
Volgens Mohamad zijn er grote ver-
schillen te herkennen in de huizen 
in Syrië en Nederland. “Ik vind het 
hier prettig wonen. Ik woon in een 
rijtjes huis en mijn vader en zusje ook. 
Die huizen kennen ze in Syrië niet. 
Daar worden alleen villa’s of flats 
gebouwd. Een huis kopen in Syrië 
was voor de oorlog net zo duur als 
in Nederland. Nu is het twee keer zo 
duur geworden.” De woning in Aleppo 
waarin het gezin destijds woonde, is 
volledig verwoest, legt Mohamad uit. 
“Het hele gebouw is weg.” 
De oorlog heeft het leven in Syrië ook 

extreem duur gemaakt. Het salaris van 
een gemiddelde Syriër is net genoeg om 
eten te kunnen kopen, legt Mohamad 
uit. “Voor de oorlog verdiende je omge-
rekend 30 euro per maand en kostte 
1 kilo vlees minder dan 50 cent. Nu er 
oorlog heerst, kost 1 kilo vlees 9 euro. 
De mensen zijn heel arm en om te 
kunnen eten zul je mensen moeten 
om kopen of doden.” 
Dat je als Nederlander recht hebt op 
een bezoek aan een dokter of zieken-
huis, was voor Mohamad in Syrië niet 
vanzelfsprekend. “Dat is hier goed 
geregeld. In Syrië moet je een bezoek 
aan een ziekenhuis zelf betalen. Voor 
een doorsnee inwoner zijn de wachttij-
den heel lang. Je moet al iemand bij de 
overheid kennen, wil je eerder naar een 
ziekenhuis kunnen gaan.” 
Het valt Mohamad op dat Nederlanders 
weinig zorgen hebben om geld. “Hier 
krijgt iedereen de kans om zich te 
ontwikkelen, die mogelijkheid heb je 
in Syrië niet. In Syrië is er groot ver-
schil tussen arm en rijk. Het leven daar 
hangt voor 70 procent af van geluk. 
Syriërs moeten veel werken om über-
haupt rond te komen.” 
Toch ziet een werkdag in Syrië er 
anders uit dan hier. “Ik vind dat er 
in Nederland meer stress is. Voor de 
oorlog was het leven in Syrië heel vrij. 
Daar werkten ze van zondag tot en 
met donderdag van 09.00 tot 14.00 uur 
en daarna had je de hele dag vrij. 
Het was voor mij ook even wennen dat 
Nederlanders op zaterdag en zondag 
weekend hebben.” 
In Syrië rondde Mohamad een stu-
die tot apotheker af op de universi-
teit. Dat diploma is echter niet geldig 
in Nederland. Daarom is hij 1,5 jaar 

De 27-jarige Mohamad Khlousi Bek vluchtte twee jaar geleden weg van het oorlogs geweld 

in zijn geboorteplaats Aleppo. Inmiddels heeft hij met zijn familie in Venray een nieuw 

 leven opgebouwd. De verschillen zijn tussen het wonen hier en daar zijn volgens enorm.

geleden vrijwilligerswerk gaan doen 
voor de stichting Welkom op Weg. 
“Door het vrijwilligerswerk heb ik de 
Nederlandse taal geleerd. Omdat ik ook 
Arabisch spreek, kan ik vluchtelingen 
op weg helpen binnen de Nederlandse 
samenleving. Inmiddels heb ik een 
groot netwerk opgebouwd.” 
Toch zou Mohamad graag een betaalde 
baan willen. “Ik ben op zoek naar een 
baan in de zorg. Als dat niet lukt, wil ik 
de opleiding biomedische wetenschap-
pen op de universiteit van Maastricht 
volgen. Helaas is die opleiding geheel 
in het Engels en dat vind ik nog lastig.” 
Voor zijn vader geldt hetzelfde, hij 
spreekt geen Engels en maar een 
paar woorden Nederlands. “In Syrië 
was mijn vader sportleraar. Hij heeft 
ook een tijd gehandbald in het nati-
onaal team. Hij zou het liefste hier 
ook een baan als sportleraar willen. 
Omdat mijn moeder is overleden en 
mijn zusje nog jong is, werkt mijn 
vader niet en zorgt hij voor haar.” 
Mohamad beschrijft zijn leven in 
Syrië voor de oorlog als simpel, veilig 
en goedkoop. “Als er geen oorlog was 
uitgebroken en het land veilig was, 
dan woonde ik liever daar dan hier. 
Maar ik denk niet dat ik in de toekomst 
in Syrië zal wonen. Op dit moment is 
dat ook niet mogelijk, ik word met-
een opgepakt als ik het land betreed. 
Alleen mijn vader en mijn zusje zouden 
het land kunnen bezoeken.” 

‘Syrië is geen veilige  

plek om te wonen’


