‘Veel kinderen gaan nu
naar school of zelfs naar
de universiteit.’

10 HOT
STORIES
Deze maand reisden
Willem-Alexander en
Máxima naar India voor
een staatsbezoek. Een
van de projecten die
ze bezochten, was Tiny
Miracles van de Nederlandse Laurien Meuter.

‘ZO MOOI OM
TE ZIEN HOE
GEPASSIONEERD
MÁXIMA IS’
LAURIEN (43): “Voordat ik Tiny
Miracles begon, werkte ik bij ABN
Amro. Toen ik voor mijn werk een jaar
in Mumbai woonde en werkte, was dat
life-changing. Ik stuitte op de Red
Light Area, een gevaarlijke buurt voor
jonge meisjes. Ik dacht: als die meisjes
overdag op school zitten en niet op
straat hangen, lopen ze veel minder
gevaar. Met scholing komen ze wel uit
de armoede. Een jaar later had ik
veertig meisjes op school, maar de
ouders haalden ze daar alsnog weg
om te werken. Toen dacht ik: als ik
écht iets wil veranderen, moet ik alle
facetten van hun leven aanpakken.
Ik maakte een plan en zette Tiny
Miracles op. We proberen ze eerst uit
de armoede te halen met educatie,
gezondheidszorg en het creëren van
bewustzijn. Pas daarna kunnen we
zorgen dat ze niet terugvallen. Wij
creëren werk, helpen ze hun geld goed
uit te geven, en ook om te sparen.
Toen ik hoorde dat het koningspaar op

bezoek zou komen, had ik geen idee
wat het teweeg zou brengen. Ik dacht
wel meteen: alles wat ze gaan zien,
moet zo authentiek mogelijk zijn. Tiny
Miracles is een avontuur en een avontuur is niet perfect. De energie tijdens
het bezoek was fantastisch, juist
omdat alles zo normaal was. Ik heb ze
eerst rondgeleid. In het atelier van Tiny
Miracles worden designvazen en tassen
gemaakt. Voor Rituals en musea over
de hele wereld, zoals het Rijksmuseum
en het Van Gogh. Ik heb het koningspaar onze aanpak uitgelegd. Tiny
Miracles werkt niet vanuit iets zwaars,
we proberen het licht en vrolijk te
houden. Dit gaat over kansen, plezier,
zelfvertrouwen en zelfbeschikking.
Ik merkte dat het koningin Máxima erg
aansprak. Het was heel mooi om te
zien hoe gepassioneerd ze is, dat
merkte ik ook aan de vragen die ze
stelde. Toen het koningspaar weer
wegging, riepen een paar meisjes:
‘Waarom gaan jullie nu al?’ Inmiddels
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‘Ik merkte dat ons
project Máxima
erg aansprak.’

hebben we bereikt dat gezinnen die
voorheen op straat leefden, nu in een
klein appartementje wonen – wat in
India anders alleen is weggelegd voor
de middenklasse. Veel kinderen gaan
nu naar school of zelfs naar de
universiteit. Wat mij het meest
ontroert, is het zelfvertrouwen dat je bij
de vrouwen ziet. Ze hebben het heft
in eigen handen genomen, willen
onafhankelijk zijn en komen niet bij ons
hun hand ophouden.”
Voor meer info: tinymiracles.com
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‘We maken vazen
voor onder
andere het Rijks.’

GRAZIA 31

