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omdat
je het
waard
bent
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het is een dag die je aan
een ander geeft

Het initiatief komt van de Amerikaanse fotograaf
Jeremy Cowart: mensen die het niet breed hebben
of zelfs in armoede leven een bijzondere dag geven
en een portretfoto cadeau doen. Hij organiseerde
fotografen, visagisten en kappers om deze mensen
één dag te laten stralen, hun zorgen even te laten
vergeten en te laten zien dat er medemensen zijn die
om hen geven. ▷

> tekst carmen luttikhuis, fotografie gerard oltmans, carmen luttikhuis en peter vroon
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het verschil
maken tussen zeggen en doen
door mee te doen kun je echt

vlnr peter vroon, inez pleizier, angela stouten, audrey huethorst,
ilse vruggink, marian krook-lievestro en gerard oltmans

▷ Het idee werd ook elders in Amerika

opgepakt, verspreidde zich al snel over de
hele wereld en kreeg een vaste dag: de eerste
zaterdag van december. Vorig jaar, in 2012,
vond Help-Portait plaats in 56 landen.
Er werden in totaal ruim 80.000 mensen
gefotografeerd door bijna 4.000 fotografen.
Daarnaast droegen meer dan 8.000
vrijwilligers op deze dag hun steentje bij. Ook
Apeldoorn was daarbij. Fotografen Gerard
Oltmans en Peter Vroon wisten het in 2012
samen met zo’n 100 vrijwilligers van de grond
te tillen. Op 7 december 2013 vindt de tweede
editie van Help-Portret Apeldoorn plaats.
Eigenwaarde

Het is moeilijk je voor te stellen hoe het is om
rond te komen van zo goed als niets. Dat je
zorgen hebt of je wel genoeg eten kunt kopen
aan het eind van de week en dat snacks en
extraatjes allang van je boodschappenlijstje
zijn verdwenen. En dat niet één keer, maar
iedere week weer. Het is voor velen bijna
niet te bedenken hoe het is als je kinderen
niet op een sportclub kunnen, dat je besluit
nog maar een winter met je oude jas te doen
en dat er geen denken is aan vooruitzicht
op een vakantie of een dagje uit. En toch
leven mensen zo. Ook in Apeldoorn.
Door werkloosheid, door scheiding, door
teveel schulden of gewoon door pech. De
Apeldoornse voedselbank voorziet inmiddels
meer dan 500 mensen van hun eerste
levensbehoefte en een veelvoud daarvan weet
het zonder die hulp iedere maand weer net
te redden. Veel mensen in armoede leven
in schaamte en in eenzaamheid en zijn de
energie om een positieve draai aan hun leven
te geven een beetje verloren. Hoe fijn is het als
er medemensen zijn die, ieder op zijn of haar

eigen manier, hen wat extra aandacht en hoop
weten te geven. Die het voor elkaar weten te
krijgen dat ze net een keer vaker glimlachen,
weer eens even ontspannen of blij kunnen zijn
en hun gevoel van eigenwaarde terugkrijgen,
zoals dat gebeurt bij Help-Portret.
2012

Gerard Oltmans en Peter Vroon weten dat ze
namens alle vrijwilligers spreken, als ze zeggen
dat Help-Portret vorig jaar tegelijkertijd een
leuke en een emotionele dag was. “Het was
tevens een dankbare dag, waarop we enkele
vrijwilligers wel wat traantjes hebben zien
wegpinken. Aan het eind zijn we met zijn
allen bewust even bij elkaar gaan zitten om
alle indrukken en ervaringen met elkaar te
delen en te verwerken. Nog meer ben je je op
zo’n dag bewust van je eigen geluk en je eigen
welvaart. De meeste mensen die we mochten
portretteren moeten niet alleen rond zien
te komen van het absolute minimum, maar
hebben ook een behoorlijk volle rugzak aan
emotionele bagage. Een verre van gemakkelijk
leven dus. Dat doet wat met je. Je ziet velen wat
onzeker binnen komen, terwijl ze later op de
dag gelukkig weten te ontspannen. Verhalen
komen los, er wordt naar hen geluisterd, er is
begrip, medeleven en aandacht. De ingelijste
A4-foto die de mensen mee naar huis kregen,
geven we als een blijvende herinnering aan een
leuke dag en als reminder dat ze er goed uit
zien. Een drankje, een snack, entertainment
en de goodybag met cadeautjes maakte de
verwendag compleet.”
2013

Fotografen, visagisten, kappers en andere
vrijwilligers hebben zich alweer gemeld voor de
editie van 2013, op zaterdag 7 december. Velen

zegden na 2012 toe weer te willen meewerken,
maar er zijn nog enkele plekken vrij voor
diegenen die een professionele bijdrage willen
leveren. Ook zijn extraatjes voor de goodybags
nog meer dan welkom. Met het draaiboek van
2012, opgesteld door Theo Gerritsen, en het
projectteam dat zich rondom Gerard Oltmans
en Peter Vroon gevormd heeft, is een solide
basis gelegd om de dag wederom in goede
banen te leiden. Wethouder Olaf Prinsen zal
aanwezig zijn om de dag te openen en er is
weer een goede locatie gevonden. “Het is een
behoorlijke organisatie en het gaat om een
hele grote groep mensen die we in de watten
leggen. Iedereen die we spreken vindt het een
sympathiek doel. Door mee te doen kun je
echt het verschil maken tussen zeggen en doen.
Het is een dag die je aan een ander geeft. Een
dag die inspireert, die je aanzet tot nadenken
maar vooral een dag waarop je je realiseert hoe
belangrijk en waardevol het is om er voor je
medemens te zijn.”

■

Voor info over medewerking,
sponsoring of goodies:
Help-Portret Apeldoorn
Gerard Oltmans
Kanaalstraat 21, 7311 ML Apeldoorn
Telefoon 06 142 429 69
E-mail info@help-portret-apeldoorn.nl

