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Via een speciaal project van de gemeente, die een tijdelijke 
‘werk-/stageplaats’ bij Enza Zaden aanbood, kwam King bij 
ons binnen. Nu zijn we alweer 12 ½ jaar verder!

Heb je de afgelopen periode altijd hetzelfde gedaan?
Nee, ik ben begonnen als gewasverzorger in de sla, waar ik het 
altijd erg naar mijn zin heb gehad. Maar toen er een vacature 
vrijkwam voor een laborant bij de Routine Disease Testing (RDT), 
leek me dat ook heel erg leuk. En ik was eigenlijk wel toe aan 
een nieuwe uitdaging, want ik was alleen het werk in de kas 
gewend. Ik heb toen gesolliciteerd, werd aangenomen en werk 
nu met veel plezier achter de schermen in het laboratorium bij 
de RDT.

Heb je zelf ook een beetje groene vingers?
Eigenlijk wel. Ik heb een eigen moestuin waar ik vooral kruiden, 
bonen en sla in heb staan. Ik ben meerdere keren gestart met 
paprika, maar dat is lastig in een open tuin; daar heb je toch wel 
een kas(je) voor nodig. Het is echt mijn moestuin, mijn man mag 
alleen helpen met het zware werk zoals spitten. Ik zie het als een 
soort therapie, lekker buiten zijn en ontspannen. Ik ben als 
boeren dochter in Thailand geboren en voel me nu een boeren
dochter in Nederland! De gewassen zijn natuurlijk niet te 
vergelijken; in Thailand verbouwden we vooral cassave en 
pinda’s, toch wel wat anders dan sla en boontjes.

Volgens mij heb je het wel naar je zin!
Absoluut! Ik ben vooral dankbaar dat ik mag werken bij een 
bedrijf als dit. Je krijgt heel veel kansen en de gelegenheid om 
nieuwe dingen te leren. Het is ook mooi dat het bedrijf zo hard 
groeit, al ken je nu niet iedereen meer natuurlijk. Stel dat ik 
binnen het bedrijf ergens anders zou moeten werken, dan zou ik 
niet weten waar. Het lijkt me overal leuk! Ik vind het mooi dat je 
als nieuwe werknemer een rondleiding door het hele bedrijf 
krijgt. Eigenlijk is het jammer dat dit niet nog een keer na tien 
jaar is; in de tussentijd is er al zo veel veranderd.

Stichting Children's Homes Dharan is betrokken bij 
drie kleinschalige projecten waarbij hulp aan wees- 
en straatkinderen in het westen van Nepal voorop 
staat. Twee van deze projecten hebben betrekking 
op weeshuizen, maar de bijdrage die wij met de actie 
ophalen gaat naar een derde project: de basisschool 
‘Dipendra’. Deze school geeft onderwijs aan zo’n 
honderd kinderen uit gezinnen die in extreme armoede 
leven.

Drie wensen
“Voor deze basisschool hebben we drie wensen die 
sterk met elkaar verbonden zijn,” vertelt Henk Hooghuis, 
voorzitter van de stichting. “Allereerst willen we het 
schoolterrein met een muur afbakenen zodat het terrein 
en veilige en beschermde omgeving biedt aan de 
kinderen. Ten tweede willen we voor de kinderen een 
moestuin, bloementuin en speeltuin aanleggen. Hierbij 
staat het educatieve doel voorop. Tot slot richten we 
momenteel een kindercrèche op. Veel kinderen kunnen 
niet naar school omdat ze thuis moeten oppassen op hun 
kleinere broertje of zusje. Beide ouders moeten immers 
werken. Wij willen de peuters in de crèche opvangen 
zodat de kinderen wel naar school kunnen. Bovendien 
biedt de school de peuters en de kinderen eten en 
schoon drinkwater aan.”

Pakket afstaan
Elk jaar bieden we collega's de mogelijkheid hun 
kerstpakket te doneren aan een goed doel. Niet het 
pakket zelf, maar de waarde ervan gaat dan naar dit doel.
Je kerstpakket afstaan is geheel een eigen keuze. Voel je 
niet verplicht. Wil je meedoen aan deze actie? Ga naar 
EnzaPlaza en geef hier vóór 30 september door dat je je 
pakket afstaat. 

Meer informatie
Neem voor vragen of opmerkingen over deze actie 
contact op met Diana Kelder: d.kelder@enzazaden.nl. 
Meer informatie over de stichting en haar projecten vind 
je op de website: www.kinderhuisnepal.nl.

Een spijbelend kind dat op de kinderen moet passen als 
de ouders werken.
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