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Als Laurien Meuter (42) voor werk een jaar in 
Mumbai woont, bedenkt ze Tiny Miracles, een 
stichting die designproducten maakt en waar-
mee ze een hele gemeenschap structureel uit 
de armoede helpt. ‘De wereld veranderen: het 
zijn grote woorden. Maar het beginnetje is er.’ 
Laurien woont samen met Maarten (45) en  
heeft twee kinderen, Liv (5) en Otto (3).
 
TEKST MAUD BEUCKER ANDREAE FOTOGRAFIE BRENDA VAN LEEUWEN VISAGIE RONALD HUIZINGA

‘JUIST IN HET 
HART VAN 
DE ELLENDE 
ZAG IK 
EEN KANS’



‘Ik mocht 
mijn plan 
pitchen. 
Binnen 
tien minuten 
was de CEO 
van Rituals 
om en gaf 
me een 
cheque van 
€ 90.000’

aatst was ik weer in Mumbai. Daar zag ik de trots van 
de vrouwen die dankzij Tiny Miracles weer aan het 

werk zijn, dat geeft zo’n goed gevoel. Het is prachtig hoe hun buurt langzaam verandert van 
een ranzige bedoening in een florerende wijk.’ 

LIJMSNUIVERS
‘Twaalf jaar geleden was ik voor het eerst een lange periode in India. Ik werkte voor een bank 
en was uitgezonden naar Mumbai. Een periode van hard werken en spaarzame vrije tijd, die 
ik niet zoals veel buitenlanders in expatcafés doorbracht, maar vooral in een dagopvang voor 
straatkinderen. Ik was er een keer nieuwsgierig naar binnen gelopen en sindsdien niet meer 
weg te slaan. Ik stond verbaasd van mezelf dat ik niet zozeer medelijden had, maar eerder 
gefascineerd was door de kracht van die kinderen. Ze hadden geen enkele basis, waren bijna 
allemaal verslaafd aan crack, heroïne of lijm en toch moesten ze het elke dag weer zien te 
rooien en op zichzelf vertrouwen. Ik kletste met ze - met een beetje Engels, handen en voeten 
kwamen we een heel eind. We speelden spelletjes en lachten veel. 
Kiran was mijn favoriet. Een jongetje van een jaar of acht, met een schorre stem en grote, 
guitige ogen. Zonder elkaars taal te spreken snapten we elkaar. Toen ik op een zaterdag weer 
eens naar het station was gelopen waar de opvang zich bevond, kon ik hem niet vinden. Zijn 
vriendjes zeiden dat hij waarschijnlijk aan de achterkant van het station - een plek waar je liever  
niet wil zijn - out lag te gaan van de lijm. Ik kreeg direct een knoop in mijn maag en voelde 
paniek opkomen. Zonder nadenken stoof ik weg, door het overvolle station, linea recta naar 
de achterzijde. Eenmaal daar begreep ik direct waarom mensen hier niet durfden te komen: 
dit was de hel. Links stonden lijmsnuivende kinderen die uit hun dak gingen, rechts jongens 
die zichzelf met verroeste naalden injecteerden, voor me lagen mensen onder blauwe zeilen 
hun roes uit te slapen. Het was er smerig en het stonk naar pis, vuil en verrotting. Maar ik 
negeerde mijn omgeving en voelde geen angst, ik móést dat ene jongetje vinden. 
Met zijn foto, die ik toevallig in mijn agenda droeg, in de hand zocht ik verbeten naar Kiran. 
Urenlang keek ik in gore vuilnisbakken, in donkere steegjes, ik vroeg aan mensen of ze hem 
hadden gezien. Tot het pikkedonker werd en ik niks meer zag. Verslagen moest ik opgeven 
en liep naar huis. De weken erna bleef ik langsgaan bij de opvang, op zoek naar Kiran, maar 
tevergeefs. Ik heb hem nooit meer teruggezien.’ 

WHIPLASH
‘Ik vond het moeilijk om Mumbai na een jaar weer te verlaten. Natuurlijk was het ook fijn 
om iedereen weer te zien, maar ik was gegrepen door die stad en zijn straatkinderen. En 
toch: eenmaal terug in Nederland namen ego, ambitie en gewoonte het weer over. Ik zat als 
vanouds met mijn neus in Excel en Powerpoint, en daarbuiten had ook het lekkere leventje 
met mijn toenmalige vriend, mijn vrienden en familie weer de overhand. Zeker, ik dacht nog 
geregeld aan Mumbai en Kiran, maar mijn leven in India stond in zo’n schril contrast met dat 
in Nederland, het maakte geen deel meer uit van mijn dagelijkse realiteit. Wel wist ik zeker 
dat ik ooit weer terug wilde gaan. 
Dat moment kwam uiteindelijk pas vier jaar later, in 2010. Ik was aan het herstellen van een 
zware whiplash als gevolg van een ongeluk. Twee jaar lang had mijn hele leven op zijn kop 
gestaan, maar vooral ook stil; ik kon niet meer werken, mijn enige dagelijkse uitstapje was 
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een bezoek aan de supermarkt met een grote zonnebril op mijn 
hoofd. Het ongeluk gaf me wel één ding: tijd om na te denken. 
Ik dacht veel aan India, bladerde vaak door mijn fotoboeken van 
toen. Op de foto’s zie je vooral de grote zooi: hutjes, ratten, vuil 
op straat, vieze – hoewel vaak vrolijke – kindergezichtjes; kortom 
armoede. Op sommige beelden sta ik zelf midden in die bende. 
Bezweet door de klamme hitte, maar vooral ook stralend. Ik ben 
daar duidelijk op mijn plek. Door alle beelden en herinneringen 
kwam het prangende gevoel van toen weer helemaal terug: ik 
kreeg zin om daar weer op straat rond te hangen, te kletsen met 
de straatkinderen. Om te horen wat hen drijft en wat hun dromen 
zijn voor de toekomst. 
Zodra het mocht van de artsen pakte ik mijn koffer voor twee  
weken Mumbai. Mijn omgeving twijfelde nog of dat een goed 
plan was, maar ik was vastberaden. Eenmaal aangekomen dook ik 
zonder vooropgezet plan in Foras Road, het hart van de hoeren- 
buurt. Er heerste hier niet zozeer drugsverslaving, maar veel  
mannen waren aan de drank. Verder was het eenzelfde soort zwij-
nenstal als achter het station – overal zag ik troep, dronken mannen  
en prostituees. Ik liep over straat en praatte met de mensen.  
Ik hoorde over werkeloosheid, ziektes, verslaving, het gebrek 
aan scholing en teveel aan criminaliteit. En dit al generaties lang. 
Maar gek genoeg zag ik ondanks al deze ellende kansen. Want 
anders dan achter het station was hier tenminste nog een soort 
sociaal kader. Er was een gemeenschap van zo’n achthonderd 
mensen die er, zo goed en zo kwaad als het kon, in elk geval mét 
elkaar leefden. Ik proefde potentie. En voelde dat er mogelijk-
heden waren om deze mensen uit het slop te trekken en hen zelf 
hun toekomst te laten creëren. 
In een druk, aftands café werkte ik die avond mijn plan uit.  
Ik kon niet stoppen met typen, werd al schrijvend steeds enthou-
siaster. In twee uur zette ik tot in detail uiteen hoe ik de ontwikke-
ling van de gemeenschap voor me zag. Ik hoefde  bij hen “alleen 
maar” een vlam van zelfredzaamheid te ontsteken en te zorgen 
dat dit een lopend vuurtje werd. Stap voor stap, wondertje voor 
wondertje, zo bedacht ik verheugd. Tiny Miracles, schreef ik in 
de kantlijn en tekende er twee vlindertjes bij. Ik beschreef hoe 
ik de gemeenschap producten zou laten maken om deze te ver-
kopen in het Westen, om zo te zorgen voor werkgelegenheid. 
Omdat de drankzucht vooral bij mannen heerst, gingen in mijn 
plan met name de vrouwen aan de slag. En ik schreef op dat de 
gemeenschap als geheel zich door middel van trainingen bewust 
moest worden van het belang van dingen als hygiëne, gezond-
heid, scholing en geboorteplanning. Zodat hij uiteindelijk, in de 
nabije toekomst, zelf kon functioneren.’

VALLEN & OPSTAAN
‘Terug in Nederland pitchte ik mijn plan Tiny Miracles kennelijk 
overtuigend bij een vriendin, want zij bracht me in contact met 
haar baas en een potentiële sponsor: Raymond Cloosterman, de 
oprichter en ceo van Rituals. Bij hem kreeg ik een kwartier om 
het verhaal te vertellen. Ik stak van wal. Binnen tien minuten was 
hij om. Hij zei het vuur in mijn ogen te zien en dit te herkennen 
van toen hij zelf als ondernemer begon. Hij geloofde in mij en in 
het plan, en gaf me toen zowaar een cheque. Mijn hart sloeg op 
hol toen ik negentigduizend euro kreeg toegezegd, het door mij 
totaal met natte vingers gekozen startkapitaal. Ik kon het bijna 
niet geloven. Toen ik niet veel later op een familiereünie mijn 
neef, kunstenaar Pepe Heykoop, tegenkwam, was ik rond: hij 
ging de lampen ontwerpen die we uiteindelijk door de vrouwen 
op Foras Road zouden laten maken. 
In de paar jaar die volgden zette ik kleine, maar ferme stappen. 
Ik ging steeds minder werken bij de bank en reisde wanneer  
ik kon af naar Mumbai. Ik begon met slechts een handjevol  
vrouwen die wilden werken en van wie ik het idee had dat ze wel 
wat verantwoordelijkheid aankonden. Zodra de andere vrouwen  
in de gemeenschap hen zagen werken en verdienen, werden zij 
aangemoedigd om ook aan de slag te gaan. Dat was precies mijn 
bedoeling. Toch volgde ik geen uitgestippeld plan, ik keek vooral 
naar wat ik tegenkwam en ging af op mijn gevoel. Samen met 
Pepe stortte ik me op het maakproces en leerden we de vrouwen 
hoe ze moesten werken. We gingen talloze malen op onze smoel.  
Zo kwam de eerste lading lampenkappen totaal beschimmeld aan 
op Schiphol; de maaksters hadden de spullen tijdens het regen-
seizoen in een vochtig hutje opgeslagen. Onze fout: hoe konden 
wij van mensen die zelf niet eens elektriciteit hebben, verwachten  
dat ze een lampenkap goed weten te bewaren? Een andere 
keer kwamen er spullen aan met overal vieze vegen; de chique  
meubelzaak in Den Haag waar ze voor waren bedoeld had 
vreemd opgekeken als we ze zo hadden geleverd. Ook hier gold 
weer dat ik aannames had gemaakt over vermeende kennis bij 
de vrouwen. Om uit te leggen wat productkwaliteit was, namen 
Pepe en ik ze daarom mee naar hún terrein: de markt. Hier maak-
ten we de vergelijking met tomaten: stel er liggen twee tomaten, 
eentje is mooi en de ander is beurs, welke neem je? Dit voorbeeld 
koppelden we aan schone en nette kappen. 
Een andere fout was onze focus op onderwijs voordat andere  
dingen, zoals voeding en werk, waren aangepakt. Als je acht bent en  
een lege maag hebt, voel je weinig noodzaak om te leren rekenen.  
En als het al lukte om kinderen naar school te krijgen, haalden 
niet-gealfabetiseerde ouders hun kinderen vaak weer van 

‘De eerste lading lampenkappen kwam 
beschimmeld aan op Schiphol. We gingen talloze 

malen op onze smoel’
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V.l.n.r.: zoon Otto, dochter Liv, 
Maarten en Laurien

school om ze te laten werken of bedelen. Daarom ontwikkelden 
we zogeheten bewustzijnstrainingen. Zo lieten we de mensen het 
belang zien van onder meer educatie, lieten hen ervaren dat je je 
beter voelt als je gezond eet, namen ze mee naar het lokale bank-
kantoor voor uitleg - ‘Kijk, hier is voordringen niet normaal’ - en 
we probeerden ze te leren hoe met geld om te gaan. We maakten 
ze bewust van allerlei zaken die voor ons zo gewoon zijn als een 
maandagmiddag. En elke keer was onze les weer: pas je aan hun 
belevingswereld aan. Ook heel belangrijk: toon geen medelijden, 
wel respect. Behandel de mensen van de gemeenschap als een 
gelijke, want dan zullen ze ook veel eerder hun verantwoordelijk-
heid pakken.’ 

DÁG RATRACE
‘Ondanks het harde werken en vele neusstoten had ik mezelf 
nooit eerder zo lekker gevoeld. Ik was ervan overtuigd dat ik de 
juiste richting was opgegaan. En de bank? Die stond vaak niet 
alleen letterlijk, maar ook figuurlijk mijlenver van me af. Ik werd 
al die tijd gezien als veelbelovend, maar kwam er steeds meer 
achter dat ik mijn financiële carrière verre van zaligmakend vond. 
Het credo daar was vooral meer, groter, hoger. Ik besefte dat ik 
al jaren voorbij was gegaan aan mijn gevoel, en dat ik eigenlijk 
weinig ophad met die ratrace. In 2014 durfde ik het dan ook ein-
delijk aan om mijn baan volledig op te zeggen. Het was de beste 
beslissing ooit. 
Door het succes van de lampen begonnen we ook met het pro-
duceren van door Pepe ontworpen vazen, en zo hielpen we weer 
tientallen vrouwen aan werk. En ook de bewustzijnstrainingen, 
zo’n honderd verschillende in totaal, vonden vanaf de start gretig  
aftrek. Allemaal gecoördineerd door Grace, mijn lokale steun 
en toeverlaat, die Pepe en ik al vrijwel in het begin hadden aan-
genomen. 
Er zijn nu maar liefst 120 vrouwen bij ons aan de slag en de  
gemeenschap functioneert als nooit tevoren. Zo is er ook een 
vrouwenraad en een gemeenschapsfonds; een paar vrouwen 
die sparen hebben kleine investeringen gedaan, die rendement  
hebben opgeleverd. Inmiddels liggen de producten van Tiny  
Miracles bij driehonderd klanten wereldwijd, waaronder het 
Rijksmuseum en Galeries Lafayette, en veel ministeries geven 
de vazen als relatiegeschenk. Ik blijf het zowel bizar als geweldig 
vinden als ik onze producten zie staan in een high-end meubel-
winkel als Edwin Pelser. Ik zie dan weer voor me hoe Pepe en ik 
de eerste modellen stonden te vouwen, buiten in een achteraf-
steegje in Mumbai. Maar veel mooier nog is dat andere resultaat: 
de vrouwen die voor ons werken stralen, hebben zelfvertrouwen 
en een geloof in een mooie toekomst. En het allerbelangrijkste: 
ze ervaren dat ze die toekomst zelf in de hand hebben. Elke keer 
als ik in Mumbai bij het productieteam ben, geniet ik enorm.  
Ook omdat ze zichzelf zien als een belangrijke schakel van Tiny  
Miracles - en terecht! Ik vind het heerlijk als ze eigen ideeën hebben  
om iets beter te kunnen aanpakken.’ 

FAMILIE
‘Het ontstaan en de groei van Tiny Miracles ging hand in hand 
met het ontmoeten van mijn grote liefde Maarten en de geboorte 
van onze kinderen Liv en Otto. We ondernemen veel dingen als 
gezin, maar om te zorgen dat ik hen op nummer één kan blijven 
zetten, pak ik juist ook momenten voor mezelf. Essentieel voor de 
balans. Ik ben een ochtendmens: ik sta meestal om vijf uur op en 
kan dan in alle rust nog wat mails beantwoorden, een boek lezen 
of sporten. Maarten en ik geven elkaar de ruimte, dus dat ik eens 
in de twee maanden een week naar India moet, daar heeft hij 
geen moeite mee. Hij helpt ook met Tiny Miracles, bijvoorbeeld 
door zakelijker te kijken. Ik vaar voornamelijk op mijn gevoel. 
Ook in de opvoeding vullen we elkaar aan, ik ben minder “strak” 
dan Maarten. Zo laat ik Liv en Otto meer hun eigen grenzen 
opzoeken en zelf verantwoordelijkheid nemen. Mijn ervaringen 
in India hebben deze insteek zeker versterkt; ik zie in wat voor 
losse omstandigheden de kinderen daar leven en zelfs dan prima 
functioneren. Vlak voor mijn reizen naar India laat ik Liv en Otto 
altijd hun kleren en speelgoed doorspitten, dan kiezen ze wat ze 
“aan de kinderen in India” willen geven. Ook laat ik hen filmpjes 
kijken over hoe het daar is. Hopelijk zijn dit lessen die ze hun hele 
leven bijblijven. Als de kinderen wat ouder zijn, lijkt het me fan-
tastisch om met z’n vieren naar Mumbai te gaan. En wie weet - ik 
hoop het stiekem wel - raken ze ooit net zo verknocht aan de stad 
als ik. Ik ben net met mijn ouders in Mumbai geweest, dat was 
een heel bijzondere reis. Met hen was ik voor het eerst in India 
toen ik tiener was. Ik vind het mooi dat zij mij en mijn broertjes 
op jonge leeftijd meenamen naar die verre van perfecte wereld. 
Mijn moeder is als jarenlange vrijwilliger bij Terre des Hommes 
sowieso een goed voorbeeld.
De gemeenschap in Foras Road fungeert wat mij betreft als rol-
model voor andere groepen. Pepe, Grace en ik bezitten zo veel 
kennis, hebben talloze hobbels moeten nemen en fouten moeten 
herstellen, dat het zonde zou zijn als andere mensen met goede 
bedoelingen opnieuw het wiel zouden gaan uitvinden. Ik ben 
daarom al begonnen met het uitwerken van een handleiding, 
zodat het concept van Tiny Miracles waar dan ook kan worden 
uitgerold. Want ons idee, waarbij zelfredzaamheid vooropstaat, is 
te kopiëren naar alle zogenaamd kansloze groepen in Mumbai, in 
India en waar dan ook. Ik heb nooit iets gehad met grote woor-
den als “ik ga de wereld veranderen”, maar ik zie nu in dat het  
beginnetje er is en ben er inmiddels van overtuigd dat we heel ver 
kunnen komen. We hebben nu twee communities en dankzij de 
productie van een nieuwe lijn shopping bags voor Rituals zullen 
we weer honderden vrouwen aan werk helpen. 
De afgelopen tijd gingen mijn gedachten vaak naar Kiran. Want 
hoewel ik hem niet heb kunnen helpen, staat dit jongetje wel aan 
de basis van Tiny Miracles. Foras Road floreert en honderden 
vrouwen stralen, en dat is mede dankzij hem. Kiran heeft ervoor 
gezorgd dat er een vuur in mij is ontstaan. En als het aan mij ligt, 
valt dit niet meer te doven.’ 

‘De Indiase  
vrouwen 
die voor ons 
werken 
stralen, 
hebben zelf-
vertrouwen 
en geloven 
in een 
mooie 
toekomst’
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