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25 X INVLOEDRIJKSTE BOB’S
Met o.a. interviews van Daffie Be Proud,
Uitvaartonderneming Milly & House of Khepera

5 X FAVORIETE WELZIJNSPRODUCTEN

Met o.a. Beauty by Aduse & Urban Africa Naturals

			

Blaka25

Dit jaar presenteren wij voor de tweede keer de Blaka25. De 25
invloedrijkste BOB’s op het gebied van holistisch welzijn uit 2019,
die ook dit jaar (2020) invloedrijk zullen zijn.
Spelregels
Allereerst is de Blaka25 een lijst van BOB’s die met hun product
en/of dienst het welzijn van de Black Community verbeteren.

Vorig jaar lieten wij jou kennismaken met de eerste Blaka25. De Blaka25 is met open
armen ontvangen en daar zijn wij blij om. Ook in 2019 hebben meer mensen kennis
mogen maken met Blaka Online (Blaka). Wij hebben onze expertise over holistisch
welzijn vanuit de afrocentrische filosofie met succes mogen delen en hebben in 2019
wederom een boek uitgebracht, namelijk een kookboek die meer verdieping geeft over
het onderdeel “voeding” vanuit een afrocentrische kijk en hoe deze praktisch ingezet
kan worden ter verbetering van jouw holistisch welzijn. Tevens vind je in dit boek 55
veganistische recepten die je direct kunt implementeren.
Wij zijn natuurlijk niet de enige die een bijdrage leveren aan het holistisch welzijn
van de Black Community. Het aantal Black Owned Businesses (BOB’s) is ook in 2019
gegroeid. Dit jaar was het wederom een moeilijke opgave voor ons om de 25 meest
invloedrijke BOB’s op het gebied van holistisch welzijn uit te kiezen. Wij vonden het zelf
mooi om te zien dat vele bedrijven die vorig jaar op de lijst stonden ook in 2019 consistent zijn gebleven. Helaas hebben een aantal BOB’s uit 2018 wel plaats moeten maken
voor ‘nieuwkomers’ op de lijst. Lees snel verder om te zien welke bedrijven zijn
gebleven, welke erbij zijn gekomen en wat wij voor 2020 van ze kunnen verwachten.

Naast deze criteria zijn er nog andere criteria, namelijk;
Een inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
Het bedrijf behoort Black Owned te zijn;
Het behoort afrocentrisch te zijn;
Zichtbaarheid on- en offline. Heeft het bedrijf een website,
twitter, facebook, instagram e.d.? En waar en op hoeveel plaatsen
is het product verkrijgbaar?
Originaliteit. Hierbij kijken we naar het product/de dienst
zelf, maar ook naar vervaardiging ervan of de manier waarop het
wordt aangeboden.

			

5 x Favoriete welzijnsproducten
Wij sluiten de Blaka25 af met een lijst van onze 5
favoriete welzijnsproducten die wij het afgelopen
jaar hebben aangeschaft of hebben gebruikt en hiermee
een bijdrage hebben geleverd aan ons holistisch welzijn.

De start van House of Khepera (HoK) kwam teweeg door een samenloop van omstandigheden.
Deze organisatie, die haar naam op 15 augustus
2015 kreeg en het eerste event in maart 2016
organiseerde, organiseert lezingen, workshops
en trips naar o.a. Egypte. De beste wetenschappers uit de Afrikaanse diaspora worden door HoK
naar Nederland gehaald om hun kennis te delen.
Samen met Imakh Ra Hesi Da organiseerde oprichtster Eye het eerste event. “Ik was erg onder
de indruk van de scholar Dr. Kaba Kamene (Booker T. Coleman) en ik wist dat hij hem eerder had
gehaald. Dus vroeg ik Imakh of hij samen met mij
Dr. Kaba Kamene nog een keer naar Nederland
wilde halen. Hij was super enthousiast en stemde
meteen toe.” Het is diezelfde Imakh die Eye hielp
met het bedenken van de naam voor wat nu een
hele organisatie is. “Ik vroeg hem of hij een idee
had onder welke naam we dat het beste konden
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bassadeur van de black community antwoord zij: “Nee, ik
zie mezelf niet als ambassadeur van de black community.
House of Khepera is door een samenloop van omstandigheden geboren. De scholars en sprekers zijn de beste in
hun vakgebied uit de diaspora, zij zijn de ambassadeurs.”
Zoek de antwoorden binnen
Tevens waren wij benieuwd welke punten wij als (Afro-Nederlandse) gemeenschap kunnen verbeteren kijkende
vanuit haar branche. “Het zijn niet zozeer verbeterpunten,
maar meer dat wat ons als collectief raakt. Als we geloven
dat we minder zijn dan andere bevolkingsgroepen, geloven we in racisme. Daar draait het hele bewustwordingsproces om. Het afdoen van de ‘onmenselijke’ status en het
omarmen van wie we zijn. Namelijk mensen van vlees en
bloed, niet beter of slechter dan alle andere mensen

op deze planeet. Dicht bij jezelf blijven. Ga in
gesprek met jezelf. Stel jezelf vragen en geef jezelf
ruimte om te antwoorden. We zijn het bewijs dat
onze ouders en voorouders hebben bestaan. Dus
wij zijn onze voorouders. Neem die verantwoordelijkheid en zoek de antwoorden binnen in plaats van
daarbuiten.” Dit zijn enkele tips die Eye meegeeft om
te werken aan jouw holistisch welzijn.
Verder werkt ze aan haar eigen holistisch welzijn
d.m.v. de events die zij organiseert, want elke
scholar of spreker leert haar iets wat zij hiervoor
kan gebruiken. “In 2016 gaf Dr. Kaba ons de
informatie over het ontstaan van het universum en
het begin van de mensheid. Robin Walker bracht ons
terug naar the Empires, onze welvaart en rijkdom.
Anthony Browder verduidelijkte de bron waar Europa
haar maatschappij naar heeft gekopieerd, Paul
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ook heel
wat verwachten dit jaar. “In de winter en het voorjaar organiseren we verschillende filmanalyses en
screenings. We leren hierdoor met andere ogen
kijken naar dat wat we denken te weten en te zien.
Eugenics specialist Dr. Shantella en talenten specialist Marcus Cato bieden hun diensten aan in de vorm
van een cursus. We gaan met prof. James Small naar
Kemet en Ghana. We doen meer dan ons best hem
dit jaar naar Nederland te halen voor een seminar
over ‘African Sacred Science’ “.
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VOLG HOUSE OF KHEPERA VIA:
www.houseofkhepera.com
houseofkhepera
houseofkhepera1873

WENSKAARTEN
HORECA
HORECA
In onze eerste editie van de Blaka25 kon je al
kennismaken met de eigenaresse van dit
restaurant. Ook in de tweede editie van de Blaka25
mag Mooshka niet ontbreken. Voor de mensen die
het nog niet kennen, Mooshka is een vegan restaurant gevestigd in Amsterdam waar je verschillende
Afrikaanse, Afro-Caraïbische en westerse snacks kan
eten. Je kan er de overheerlijke Ethiopische/Eritreaanse Injera, Surinaamse bami, maar ook kapsalon
eten. Mooshka is een vegan soul food heaven,
aangezien alles vegan en zeer smaakvol is. Dat
meerdere mensen deze mening delen blijkt uit het
feit dat het restaurant in 2019 is verhuisd naar een
ruimere locatie. Om zeker te zijn dat je een plaatsje
hebt, raden wij je aan om van tevoren te reserveren,
want het is er regelmatig vol.

Juiciety heeft ook in 2019 de nodige harten gestolen met
hun heerlijke sapjes gemaakt van Caraïbische ingrediënten,
waaronder sopropo, gember en madame jeanette. Naast
de sapjes waren er ook diverse snacks te koop, waaronder
de Venezuelaanse arepa’s. De dames hebben zeker niet
stil gezeten, want zij zijn in 2019 een erkend leerbedrijf
geworden en hebben ook een stagiaire begeleid. Daarnaast
hebben ze ook hun intrede gemaakt met het geven van
workshops op basisscholen om onze jeugdigen te educeren.
Hun shop gebruikten ze niet alleen voor hun eigen sapjes
en snacks, maar zij supportten ook andere BOB’s zoals
Ma’anu, Beauty by Aduse en Blaka Online door hun spullen
daar te displayen. Eind 2019 informeerden zij ons allen met
het nieuws dat de Juiciety shop zou sluiten. Maar wees niet
getreurd, Juiciety is nog steeds bezig met hun missie “Let’s
juice up society” en je kunt ze nog steeds benaderen om
jouw heerlijke sapjes aan te schaffen. De sapjes zijn nu ook
te bestellen via Oh My Guts en wij verwachten verder een
hoop leuke dingen vanuit de dames achter Juiciety.

VOLG MOOSHKA VIA:

VOLG JUICIETY VIA:

www.mooshka.nl

www.juiciety.nl

MooSHkaFood

thejuiciety

mooshkaveganfood

juiciety

Wicado blijft voorlopig de enige in haar soort. Met
de unieke wenskaarten van Wicado waarop donkere
personen worden weergegeven, hoef je als donker
persoon niet meer langer op zoek naar een passende kaart. Het is goed om te zien dat er kaarten
beschikbaar zijn waarmee ook donkere mensen zich
kunnen identificeren. Zeker bij bijzondere momenten
als bijvoorbeeld een verjaardag en diploma uitreikingen is dit heel belangrijk. Dit draagt zeker bij aan
een positief zelfbeeld.
VOLG WICADO VIA:
www.wicado.nl
wicado.nl
wicado

GIFTSHOP
In de vorige Blaka25 spraken we al uit dat het ons niet zou
verbazen als deze BOB internationaal bekend zou worden
en een go to spot zou worden voor (inter)nationale sterren.
Dit is iets dat inmiddels realiteit geworden is. Na een post
van rapper The Game die een pop voor zijn dochter had
gekocht kregen ze er 10K volgers bij in 1 nacht en genieten
ze internationale aandacht. De internationale potentie heeft
zich ook gemanifesteerd in het feit dat de poppen van
Coloured Goodies internationaal verkrijgbaar zijn. De
poppen zijn behalve in de winkel en via de webshop ook
te vinden bij verkooppunten in Antwerpen, Gent en New
York. Hoewel afrocentrische poppen de boventoon voeren
en hierdoor een positieve stempel wordt gedrukt op het
zelfbeeld van kinderen met Afrikaanse roots kan je ook
terecht voor Aziatische en moslimpoppen. Verder bieden
ze ook poppen aan die een beperking of huidaandoening
verbeelden. Denk aan poppen met vitiligo, downsyndroom
of albinisme. Kortom, Coloured Goodies blijft speelgoed
aanbieden waarin kinderen zich kunnen herkennen.
VOLG COLOURED GOODIES VIA:
www.colouredgoodies.nl
Giftswithcolour
colouredgoodies

Wat heb je nodig om deze vegan
huzarensalade klaar te maken?
Ingrediënten voor
4 personen:
500 gr. kruimige aardappels
6 el vegan mayonaise
4 el mais
1 grote augurk
2 el zilveruitjes
1 rode biet
Zout en/of Blaka spices spicy of mild naar smaak
Check de bereiding van deze vegan huzarensalade via
blakaonline.nl/veganhuzarensalade of
bestel “De kracht van jouw eten”.

CHECK WWW.BLAKAONLINE.NL & “DE KRACHT VAN JOUW ETEN”
VOOR MEER AFROCENTRISCHE RECEPTEN

(ONLINE) COMMUNITY
SKIN- & HAIRCARE
SKIN- & HAIRCARE
Andelia is een bekend bedrijf in een nieuw jasje. Een
nieuw logo en nieuwe huisstijl zorgt voor een frisse
blik van Andelia. Naast een vernieuwde huisstijl
heeft Andelia nieuwe producten en nieuwe samenwerkingen. Zo kan je bij Andelia ook terecht voor
verschillende pakketten. De haircare package is
daar één van. Deze bevat 5 producten, zoals african
black soap, argan oil, ghassoul/rhassoul en tonka,
die je helpen bij het verzorgen van je haar. Ook voor
Savon Beldi oftewel Marokkaanse black soap kan je
bij Andelia terecht. Mocht je last hebben van hoofdof huidaandoeningen dan kun je er ook terecht voor
een hot oil treatment. Dit is een product die gemaakt
is door Marlon Rozenblad, één van de mensen waarmee Andelia samenwerkt. Naast op de website kun
je deze producten ook kopen bij een ander bedrijf in
onze lijst, namelijk The Natural Nation.
VOLG ANDELIA VIA:
andelia.nl
Andeliaproducts
andelia_nl

Voor handmade vegan verzorgingsproducten van kwaliteit
kun je bij Beauty by Aduse zeker terecht. Ook afgelopen
jaar heeft zij haar assortiment uitgebreid met o.a. de herbal
growth oil en de glow mask die goed zijn ontvangen bij
haar publiek. De producten gaan hard en zeker bij nieuwe
producten kun je er maar beter zo snel mogelijk bij zijn.
Naast dat de grondstoffen voornamelijk gekocht worden
in Afrika, waardoor zij de lokale bevolking support, straalt
haar huisstijl ook Afrika uit. Niet alleen in het logo zie je het
werelddeel verwerkt, maar ook op de foto’s zie je alleen
afro modellen. De eigenaresse neemt je op haar social
mediakanalen zo nu en dan ook mee in het proces waarop
bijvoorbeeld shea butter wordt gemaakt in Afrika. Dit creëert
ook een bepaalde band met Afrika en de mensen die de
producten maken.
VOLG BEAUTY BY ADUSE VIA:
www.beautybyaduse.nl
BeautybyAduse
beautybyaduse_

The Natural Hair Club (NHC NL) mag ook dit jaar
niet ontbreken in de Blaka25. Het afgelopen jaar
heeft NHC weer diverse events georganiseerd vanuit
haar missie om het positieve zelfbeeld van mannen
en vrouwen met kroeshaar, krullend haar en locks
centraal te stellen. Naast terugkerende events als
Locked & loose en Naturals in the city, worden er
ook diverse workshops georganiseerd. Eén daarvan
is de cornrow workshop. Tijdens deze workshop
worden diverse technieken aangeleerd van beginners tot gevorderden. Wij mogen NHC dit jaar tevens
feliciteren met hun 10jarige bestaan. Zo zijn ze
2020 begonnen met een frisse en nieuwe uitstraling
van de website. In januari heeft NHC tevens een internationale intrede gemaakt, namelijk in Suriname.
NHC telt inmiddels 38000+ leden op Facebook en
bedient daarmee al een grote groep mensen. Op de
website van NHC vind je ook nog diverse blogs en
product reviews m.b.t. natural hair. Op dit moment
zijn ze ook bezig met de voorbereidingen van de
kindercampagne “The Best Version of Me” om een
bijdrage te leveren aan een positief zelfbeeld bij
jongeren.

HAIR SPA & SALON
Bij deze nieuwkomer op de lijst kun je niet alleen terecht
voor onderhoud van je natuurlijke haar, maar ook voor heel
wat prachtige creaties met je haar. Bij deze natural hair spa
en salon zijn ze o.a. gespecialiseerd in afrocentric hairstyles
zoals locs, kinky en curly haar. Ze maken uitsluitend gebruik
van producten en merken die natuurlijke ingrediënten bevatten. Zo kun je er ook producten van Andelia en Daffie Be
Proud vinden. De “Dutch National Opera & Ballet” en “Miss
Black Hair” zijn enkele van de partners van The Natural
Nation. The Natural Nation is overigens niet alleen bestemd
voor volwassenen, maar ze zijn ook gespecialiseerd in kinderhaar en zijn kindvriendelijk. Ben je geïnteresseerd in hun
diensten? Boek dan op tijd je afspraak, want hun reputatie
zorgt ervoor dat hun agenda razendsnel gevuld is. Niet
alleen in de salon, maar ook via de webshop kun je diverse
haarproducten kopen.

VOLG THE NATURAL NATION VIA:
www.thenaturalnation.com

VOLG THE NATURAL HAIR CLUB NL (NHC) VIA:
www.thenaturalhairclub.nl
NHCNL
thenaturalhairclubnl

thenaturalnation
thenaturalnation

Daffie Be Proud is bekend van hun haarverzorgingslijn. Een natuurlijke, vegan friendly
lijn die gebaseerd is op mango boter. Zo
verkopen zij shampoo, conditioner en butter
blend. Dat het niet bij haarverzorgingsproducten blijft is te zien aan het nieuwe
product wat afgelopen jaar is toegevoegd
aan de lijst van producten, namelijk een
lipbalsem. Wij spraken de eigenaresse voor
deze editie van de Blaka25.
De eigenaresse van Daffie Be Proud begon het bedrijf, omdat ze iets waardevols wilde creëren dat ze
zou kunnen delen met anderen. “Iets waar we naar
terug kunnen kijken om kennis, kracht en inspiratie
uit te kunnen halen”, vult Daphne aan. Middels het
bijbrengen van kennis over haarproducten, de ingrediënten hiervan en het effect op je lichaam moedigt
zij mensen aan om hunzelf te omarmen. Volgens
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toe te passen om haar eigen holistisch welzijn te
behouden en stimuleren. Zeker als ondernemer is
dit van belang. Daar zijn wij het zeker mee eens.

Daffie Be Proud past dit praktisch toe door zichzelf
de volgende vragen te stellen: Hoe komt dat? Waarom is dat? En wat ga ik er de volgende keer aan
doen? “Deze vragen kan je op elke keer toepassen
voor van alles en nog wat”. Dit helpt haar om haar
eigen welzijn niet te vergeten en te kijken hoe ze die
constant kan blijven verbeteren en ontwikkelen.
In de eerste plaats is het belangrijk dat je eerlijk
bent tegenover jezelf als je jouw holistisch welzijn
wilt verbeteren. Wij beamen dit. Eerlijkheid is de
eerste stap in de goede richting. “Erken zowel de
positieve aspecten als negatieve aspecten van jouw
welzijn op dit moment. Honesty takes practice and
that’s ok.”
Blijf kennis delen
In 2020 zal Daffie Be Proud niet stilzitten, want zij
gaan verder met het overbrengen van diepgang. “Ik
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VOLG DAFFIE BE PROUD VIA:
www.daffiebeproud.com
DaffieBeProud
daffiebeproud

SPORTSCHOOL/COMMUNITY
SKIN- & HAIRCARE
SIERADEN
Jewelz for Jewelz blijft harten stelen en betoveren
met prachtige oorbellen, piercingen en ringen.
Stilstaan is geen woord voor Jewelz for Jewelz, want
er worden immers nieuwe modellen gecreëerd. Zo
worden er meerdere Adinkra symbolen gebruikt zoals de Nkyinkyim, maar zijn er ook houten oorbellen
met tekst verkrijgbaar. Jewelz for Jewelz organiseert
i.s.m. Becoming You ook The Big Indoor Market’s
waarbij zij ondernemers een platform bieden om
hun zichtbaarheid te vergroten.
VOLG JEWELZ FOR JEWELZ VIA:
www.jewelzforjewelz.com
Jewelz4jewelz
jewelzforjewelz

De producten van Urban Africa Naturals zijn 100% natuurlijk, zijn cruelty free en zeker met zorg geselecteerd. Zoals
ze zelf aangeven zijn de ingrediënten geselecteerd op basis
van hun verzorgende, hydraterende en geneeskrachtige
eigenschappen. De pure shea butter die zij uit Ghana halen,
wordt ambachtelijk gemaakt door de vrouwen uit de Shea
Butter Community in Tamale. De vrouwen kunnen met de
opbrengsten hun gezinnen ondersteunen. Als je je product
dus inkoopt via Urban Africa Naturals weet je dat je een
bijdrage levert aan het financiële welzijn van deze gezinnen. Urban Africa Naturals verkoopt niet alleen pure shea
butter, maar ook huid- en haarverzorgingsproducten waarbij
de shea butter één van de ingrediënten is. Ondanks dat
shea butter de basis vormt van het merk, verkopen zij ook
andere producten zoals African Black Soap, kokosolie en
neemolie. Naast de webshop, zijn de producten te koop bij
diverse verkooppunten verspreid over Nederland. Zo kun je
o.a. terecht in Amsterdam, Arnhem en Nijmegen. Daarnaast
zijn ze ook op diverse braderiën, events en beurzen te
vinden in Nederland, België en Duitsland. Zo kwamen wij ze
vorig jaar bijvoorbeeld tegen op de VeggieWorld in Utrecht,
waar zij ook dit jaar weer aanwezig zullen zijn. Dit jaar waren
ze ze ook aanwezig tijdens de Nationale gezondheidsbeurs.
Mocht jij overigens een grote partij shea butter, kokosolie of
African Black Soap willen inkopen? Dan kan je ook terecht
bij dit bedrijf. Naast al deze producten bieden ze overigens
ook nog events aan waaronder workshops, maar ook reizen
naar Ghana.
VOLG URBAN AFRICA NATURALS VIA:
www.urbanafricanaturals.com
Urban-Africa-Naturals-1595682184013940
urbanafricanaturals

Als jij een sportschool/fitnesscentrum zoekt waar
jij jezelf kunt zijn en waar positiviteit centraal staat
dan is FitQueens in Den Haag een plek voor jou.
FitQueens is meer dan een sportschool/fitnesscentrum. Het is een community voor vrouwen waarin
vrouwen elkaar supporten tijdens de zoektocht
naar zelfliefde vanuit een holistische denkwijze. In
deze sportschool is de persoonlijke benadering
belangrijk. Dit is ook te zien aan de grootte van de
groepslessen. Zo is er bijvoorbeeld bij de groepslessen ruimte voor 8-10 deelnemers. Belangrijk in
de benadering is dat voeding niet jouw vijand is en
dat het belangrijk is om van eten te houden en zelf
naar je lichaam te luisteren wat je lichaam nodig
heeft. Ook hier wordt tijd aan gewijd. Intuitive eating
is waar deze sportschool voor staat en waar het
voedingsgedeelte op gebaseerd is. Fun speelt ook
een belangrijke rol. Naast de reguliere sportlessen
en personal training, zijn er ook speciale events die
worden gehouden. Denk aan de Winter Boot Camp
die afgelopen december heeft plaatsgevonden en de
Fitcurls Boot Camp die in februari dit jaar gepland
staat. Bij dit laatste event wordt er een koppeling
gemaakt met het stimuleren van gezond haar van
binnen uit.
VOLG FITQUEENS VIA:
www.fitqueens.nl
FitQueens.FQ
_fitqueens_

SOCIAL ENTREPENEUR
Dat het leven van de vrouw niet alleen bestaat uit het krijgen
van kinderen en dat het daar zeker niet eindigt, bevestigen
ze bij Mom Entrepeneurs (ME). ME helpt moeders hun rol
als mama te combineren met het realiseren van zakelijke
ontwikkeling. ME biedt informatie en tools om dit mogelijk te
maken. Een spiritual retreat waarbij op 5 punten zoals bijv.
meditatie, motivatie en clearing mediation wordt gericht is
één van deze tools. Naast projecten voor en met moeders
worden er ook projecten voor en met kids gedaan. Zo is
“money school” in opdracht van “Zo blijven wij gezond in
Oost!” een project waarbij scholieren weerbaar en financieel bewust worden gemaakt een voorbeeld hiervan. Na in
Nederland en Singapore te opereren, is ME ook actief in
Suriname. Ook hier wordt middels het uitdelen van kleding
en speelgoed aan voornamelijk vrouwen en kinderen een
maatschappelijke bijdrage geleverd. Al met al vonden we dat
ME niet kan ontbreken op de lijst en zodoende maken zij
hun entree in de Blaka25.
VOLG MOM ENTREPENEURS VIA:
www.momentrepeneurs.nl
brandingmoms
momentrepeneurs_nl

Net als vorig jaar staat ook Sabo Advies bewonersparticipatie in de Blaka25. Het leek ons dus leuk om meer
over het bedrijf en de oprichtster te weten te komen. Het
interview met Saskia Bosnie (oprichtster) is dit resultaat.
Gebrek aan culturele en gender diversiteit
Aangezien wij Saskia en haar bedrijf als ambassadeur van
de black community zien, vroegen wij haar of zij dit ook zo
zag. “Ik zie mijzelf en mijn bedrijf zeker als ambassadeur.
De woningmarkt is helaas geen diverse wereld, te weinig
culturele en gender diversiteit. Dat signaleerde ik al in een
vroeg stadium zonder bewust hiervan te zijn dat er in de
woningmarkt iets moet veranderen. Dat zie je bij organisaties voorkomen, maar ook bij huurdersorganisaties.”
Het begin van ‘Sabo’
Dat Saskia iets op het gebied van woningen ging doen,
stond eigenlijk al vast. Aangezien zij altijd al interesse in
de bouw heeft gehad. Ze was met name benieuwd hoe
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dus kortgezegd van de stenen naar de mensen. “Ik vond
dat bewoners te weinig zeggenschap hadden en dat vrat
aan mij”. Dit leidde tot de volgende stap in haar ontwikkeling. “Bij deze organisatie kon ik mijn ei niet kwijt. Dus had
ik de stap genomen om minder voor deze partij te werken
en daarnaast een universitaire studie Stadsociologie aan
de Universiteit van Amsterdam te volgen.” Nadat zij haar
studie had afgerond en er een ontslagronde gaande was
bij haar werkgever trok ze haar stoute schoenen aan en is
zij een bureau voor advies bewonersparticipatie gestart.
Sabo staat voor ‘Saskia Bosnie’. Inmiddels bestaat het
bedrijf al 6 jaar en heeft zij o.a. de gemeente, woningcorporaties, huurdersorganisaties en projectontwikkelaars als
opdrachtgevers.

Nieuwe projecten en bedrijven
Saskia is nog niet klaar met zichzelf ontwikkelen
evenals bedrijven ontwikkelen en daardoor kunnen
we heel wat van haar verwachten dit jaar. Van Sabo
advies kunnen we mooie projecten met betekenis
voor bewoners verwachten. Eén daarvan is project
‘Barrio Lobi’, dat betekent ‘houd van je buurt’.
Waarbij er samen met de bewoners een buurthuis in
de H-buurt wordt ontwikkeld. “In 2020 heb ik drie
bedrijfjes (mede)opgericht”. UpriseZO: een platform
voor professionals in Amsterdam Zuidoost; Sabo appartementen verhuur: voor appartementen verhuur
voor vakantie op Curaçao en met Sabo living richt
zij tijdelijke woningen in voor bewoners bij renovatie
en onderhoud.
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Sta op en roep niet vanaf de zijlijn. Zorg dat je op
plekken komt waar beslissingen worden genomen.
Mijn motto is: als je het wilt veranderen, zorg dat
je er middenin zit. En neem anderen mee om van
de ontwikkeling te profiteren. Probeer een kloof
te dichten en niet te vergroten, alleen dan boek je
mooie resultaten. 2: Wees bekend met de etiketten
als je een opdracht gaat binnenhalen. De etiketten
zijn belangrijk in omgangsvormen, houding en het
komen tot afspraken. 3: Empower elkaar binnen de
gemeenschap. Ik zie teveel jaloezie en afgunst en
dat is zo ongezond! Mensen komen niet vanzelf op
een plek. Het is vaak een struggle om ergens te
komen, wat niet altijd zichtbaar is. Gun de ander het
beste.”

Projecten voor kansarme kinderen
“Ik kijk met nieuwsgierigheid naar ontwikkelingen en ik kijk wat mijn
vrijwillige bijdrage hieraan kan zijn.” Dat Saskia geen praatjesmaker
is en dit geen loze woorden zijn, kan iedereen beamen die haar en
haar bedrijf volgen. Saskia voegt daad bij woord, zelfs ver buiten de
landsgrenzen. “Zelf vind ik het belangrijk om ook naar ontwikkelingen in de wereld te kijken en daar een steentje aan bij te dragen.
Ik vind het belangrijk dat ik welvaart deel met anderen. Ethiopië is
een land dat mij al vanaf 2014 enorm triggert. Daarom had ik mijn
stoute schoenen aangetrokken om mooie projecten voor kansarme
kinderen te creëren.” Naast een buurthuis in een krottenwijk in
Addis Abeba voor kansarme jongeren die in 2016 is opgeleverd,
organiseert zij ook jaarlijks life skill trainingen met de lokale bevolking, doen zij plastic schoonmaakacties en delen ze jaarlijks kleding
uit. En hier blijft het niet bij, want ze zijn alweer met een nieuw
project bezig. “Tijdens onze reis in 2019 zijn we begonnen met de
voorbereidingen voor het bouwen van de bibliotheek in een dorp
Alem Gena”.
Wil jij contact zoeken met Saskia? Dit kan via saskia@saboadvies.nl

RT

E
ATI
P
I
IC

ON

PA
ERS

BEW

VOLG SABO ADVIES VIA:
saboadvies.nl
SaboAdvies
sabo_advies

KUNST & CULTUUR (EDUCATIE)
COMMUNITY
EDUCATIE
Menig onderzoeken hebben aangetoond dat er
een relatie bestaat tussen educatieniveau en een
sociaal-economische achterstand. Ben jij nog
schoolgaand of heb je schoolgaande kinderen dan
helpt deze BOB de kans op een sociaal-economische achterstand te verkleinen door je te helpen
met je educatie. Je kan bij ze terecht voor individuele- en groepsbijlessen, repetitiecursussen en
huiswerkbegeleiding, waar je wordt bijgestaan door
een team dat bestaat uit diverse achtergronden. Op
dit moment wordt er vanuit Barendrecht en Rotterdam gewerkt, maar het zou ons niet verbazen als er
binnenkort een BOB huiswerkbegeleiding afdeling
in jouw buurt komt. Overigens wordt er in sommige
gevallen ook huiswerkbegeleiding aan huis gegeven.
VOLG BOB HUISWERKBEGELEIDING VIA:
www.bobhuiswerkbegeleiding.nl
bobhwb
bobhuiswerkbegeleiding

Eigenaresse Anita Abaisa richtte in 2015 Black Ladies Talk
(BLT) op met als doel de positie van de zwarte vrouw in
de maatschappij te verbeteren. Het verbinden, creëren en
delen met elkaar is wat centraal staat bij Black Ladies Talk.
Dat er behoefte is aan zo’n platform blijkt o.a. uit de bijna
33.000 leden die BLT telt op Facebook verdeeld over 8 verschillende groepen. Elke groep heeft een specifiek thema,
waardoor je precies weet waar je kunt aansluiten kijkende
naar jouw eigen behoefte. Zo heeft Black Ladies Talk bijvoorbeeld een groep “Fashion” en “Talk business”. De leden in
de groepen zijn zeer actief, zeker in vergelijking tot andere
communities op Facebook. Wat opvallend is in de groepen
is dat de vrouwen op een positieve manier met elkaar in
gesprek gaan en elkaar zeker bekrachtigen. Niet alleen op
Facebook, maar zeker ook op de eigen website van BLT is
er informatie te vinden over de verschillende onderwerpen
in de vorm van blogs, vlogs en andere online events. BLT
is niet alleen online te vinden, maar ook offline worden er
geregeld evenementen georganiseerd. Zo organiseerden zij
in samenwerking met andere partijen in november bijvoorbeeld een retraite genaamd “Recharge Yourself Retraite”.
Ook in 2020 staan er al wat leuke events op de planning
waaronder het galadiner “Eyes on the diamonds” in maart
die i.s.m. Jo-Anna Couture en Interconnections wordt georganiseerd.
VOLG BLACK LADIES TALK VIA:

Als het gaat om het holistisch welzijn van de
Afro-Nederlandse gemeenschap dan is Untold/
Eternity onmisbaar. Zij bestaan inmiddels al 19 jaar.
Met wederom een goed bezochte Black History
Month en African Diaspora Performing Arts Festival
en heel wat succesvolle optredens heeft Untold een
succesvol jaar achter de rug. Untold en Eternity
zijn twee organisaties met een symbiotische relatie
die niet alleen geweldige shows geven, maar ook
een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van
Afro-Nederlandse jongeren. Eén van de vele succesvolle projecten van het afgelopen jaar was de Rites
of Passage project, waarbij er ook een samenwerking was met “The Manhood Academy for Boys” uit
London. Untold onderhoudt ook goede contacten
met organisaties wereldwijd zoals London, Suriname
en Ghana bijvoorbeeld. Ook dit jaar hebben Untold
en Eternity een vol programma. Natuurlijk zullen de
Black History Month en het African Diaspora Performing Arts Festival weer plaatsvinden. Verder staan
er weer optredens in Suriname op de planning. Ook
is er een samenwerking met de National Dance
Academy Ghana aangegaan, waarbij zij in juni een
eindpresentatie in Nederland zullen geven. Tevens
staan er enkele shows op de planning van het stuk
A(m)puku in samenwerking met Black Harmony die
tijdens Black History Month in première gaat. Dit zijn
slechts enkele wapenfeiten van Untold/Eternity dit
jaar. Wij raden je aan ze in de gaten te houden om
niets te missen.

www.blackladiestalk.com
BlackLadiesTalk
Blackladiestalkofficial

VOLG UNTOLD VIA:
www.untold.nl

Untold-Empowerment-411593155672016
untoldempowerment

EDUCATIE
Black Archives is een organisatie die belangrijk is als het
gaat om de culturele herinnering van de Afro-Nederlandse
gemeenschap. Met hun projecten dragen ze hierdoor bij aan
het holistisch welzijn van de gemeenschap. Culturele herinnering is niet alleen belangrijk voor de Afro-Nederlandse
gemeenschap, maar ook voor anderen die te maken krijgen
met Afro-Nederlanders. Ook in 2020 gaan zij hier onverstoorbaar mee door. Dit jaar hebben zij een samenwerking
met OBA, waarbij er een gecureerde collectie van the black
archives in de OBA beschikbaar zal zijn. Tevens hebben zij
een expositie genaamd “100 jaar Surinamers in Nederland”.
OP 22 februari komt Simone Zeefuik haar kritische blik delen
over de “decolonize the museum expositie”.
Samen met vereniging Ons Suriname organiseerden zij
het 101 jaar ons Suriname festival ter ere van de 101ste
verjaardag van Vereniging Ons Suriname.
VOLG THE BLACK ARCHIVES VIA:
www.theblackarchives.nl
TheBlackArchives1
the_blackarchives

EDUCATIE
Het opbouwen van schulden is een veelvoorkomende zaak waar niet veel over wordt gesproken.
Zeker niet in de black community. Toen wij vorig
jaar voor het eerst hoorden over de Schuldwisser
app sprak het concept ons heel erg aan. Ook dit is
een onderwerp waar over gesproken moet kunnen worden. Financiële onzekerheid zorgt in vele
gevallen voor een verslechterd holistisch welzijn.
Vanwege de stress dat het kan geven, kan het
voor spirituele, psychologische en fysieke ongemakken zorgen. Het oplossen van deze zaken, kan
zorgen voor een verbeterd holistisch welzijn. Wij
vonden dat de Schuldwisser app niet kon missen
in deze editie van de Blaka25 en we spraken met
de eigenaar over zijn concept.
De Schuldwisser app
Ronald Etman, de eigenaar en bedenker van de Schuldwisser app, begon zijn idee vanuit zijn eigen ervaringen in
het leven. Door bepaalde keuzes die hij in zijn leven heeft
gemaakt, is hij terechtgekomen in detentie. Terwijl hij in
detentie zat stapelden de schulden zich op en toen hij uit
detentie kwam had hij een schuld van € 20.000,- opgebouwd. Hij bedacht een eigen systeem om dit bedrag af te
lossen en het is hem hiermee gelukt om het bedrag af te
lossen. “Dit deed mij beseffen dat andere mensen dit misschien ook zou kunnen helpen”. Zo is het idee ontstaan
om zijn eigen systeem om te zetten naar een app om mensen die met hetzelfde probleem kampen een hulpmiddel te
bieden. De Schuldwisser app was geboren.
Financiële intelligentie
Ondanks dat Ronald zichzelf en zijn bedrijf niet echt als
een ambassadeur van de black community ziet op dit moment, wil hij zeker wel wat bijdragen aan de black community. Financiële intelligentie is wat hij wil bijdragen. Volgens
ons een belangrijke toevoeging binnen de black owned
businesses. Ronald geeft zelf ook aan dat hij het belangrijk vindt dat wij als black community veel meer financieel
bewuster worden. “Ik zie dat het ontbreekt in de tijd van
tegenwoordig”. Als het aan Ronald ligt zal dit gebrek

vanaf 2020 afnemen, want in 2020 ligt Ronald’s focus
op het financieel bewuster maken van mensen. Zo
deelt hij o.a. video’s met tips en zal hij binnenkort een
handleiding uitbrengen waarin wordt uitgelegd hoe de
Schuldwisser app gebruikt kan worden. Overigens is de
app niet alleen bedoeld voor mensen die al schulden
hebben en hier vanaf willen komen, maar kan deze
app ook als preventiemiddel gebruikt worden. Eén
ding is zeker, als je alles netjes invult heb je een goed
overzicht van jouw inkomsten en uitgaven.
Doe wat goed voor je voelt
Ronald investeert ook de nodige tijd in zichzelf om zijn
holistisch welzijn te verbeteren. Zo leest hij graag boeken gericht op zelfontwikkeling en ondernemen om zijn
kennis te verbreden. Ook op het gebied van voeding
probeert hij bewust te eten en wil hij in de toekomst
1 tot 2 keer minder vlees gaan eten in de week. Hij
neemt ook regelmatig de tijd om te sporten en zo zijn
conditie op peil te houden. Toen wij hem vroegen welke
tips hij jou mee wil geven om jouw holistisch welzijn te
verbeteren, gaf hij het antwoord: “Ik raad mensen aan
te doen wat voor hun goed voelt. Zij moeten dingen
doen waar zij zelf beter van worden”. Iets waar Blaka
zeker achterstaat.
Vraag hulp
Hulp vragen is voor velen en zeker binnen de black
community een lastige opgave. Ronald geeft ook aan
dat dit één van de punten is die wij als gemeenschap
nog kunnen verbeteren. “Vaak is men bang om hulp te
vragen, omdat zij zich schamen. Maar het vragen van
hulp is het begin van de oplossing van je probleem.”
Vind je het lastig om je financiën op orde te krijgen?
Houd dan vooral Ronald zijn kanalen in de gaten voor
tips of neem contact met hem op.
VOLG SCHULDWISSER APP VIA:
Schuldwisser
Ronaldetman

(CULTURELE) MUZIEK
EDUCATIE
SOCIAL ENTREPENEUR
Een prachtig gezond kind dragen en op de wereld
zetten terwijl jij anderen en de kinderen van anderen
helpt met hun ontwikkeling, iets waar niet iedereen
over kan vertellen. Haar onverstoorbare drive en
passie om anderen te helpen bij hun ontwikkeling is
de bron van Deborah haar aanwezigheid op onze
lijst. Deborah heeft het afgelopen jaar, en dat zal het
komende jaar waarschijnlijk zo blijven, heel veel gedaan voor de ontwikkeling van anderen. Zo hebben
haar DeeDee kids zowel de jury- als de publieksprijs
gekregen van de Haagse C met hun “museum Take
Over”. Museum Take Over is het concept waarmee
zij meededen en de prijs wonnen voor de contest,
prijs voor cultuurparticipatie, die als thema “out of
the box” had. Overigens zijn 15 van haar DeeDee
kids het afgelopen jaar geslaagd, waarvan een groot
deel stage bij haar heeft gelopen. Zoals eerder gezegd heeft DeeDee laten zien dat zwangerschap en
moederschap geen obstakel hoeft te zijn, maar ook
juist een extra drive kan creëren. Ook voor dit jaar
heeft ze veel moois op de planning dus hou haar in
de gaten.

Becoming You mocht ook dit keer niet ontbreken. Dit bedrijf
zit nooit stil en blijft niet alleen projecten, maar ook zichzelf
ontwikkelen. Het tempo van Becoming you blijft stijgen.
Tevens zijn ze niet vies van een samenwerking, waardoor
hun netwerk en reikwijdte blijft toenemen in binnen- en buitenland, want Becoming You opereert internationaal. Enkele
mooie projecten van het afgelopen jaar waren de masterclass op gebied van voeding i.s.m. Untold die gegeven werd
door Giovanni Ravenberg. In Suriname organiseerden zij een
communicatie hackathon en in samenwerking met Stichting
Get Entertained, GGD en gemeente Amsterdam organiseerden zij Goodhzo. Dit was een reeks bijeenkomsten om een
gezonde leefstijl te promoten. Wat zeker niet onbesproken
moet blijven is de Surinameweek aan het einde van het
jaar. Tijdens de Surinameweek organiseerde Becoming You
enkele evenementen in samenwerking met andere bedrijven.
Zo was er een evenement omtrent de Surinaamse uitvaart
in samenwerking met Uitvaartonderneming Milly, de winti
lezing i.s.m. Nana Efua (Marian Markelo) en mochten wij de
week afsluiten met onze boeklancering van “De kracht van
jouw eten”. Ook dit jaar staan er heel wat projecten op de
planning bij Becoming You, de winti educatie weekender is
een cursus waar je in 2 weekenden de basis van winti leert.
Tevens heeft Becoming You pas geleden de website Winti
Academy gepubliceerd.

Met 221 optredens het afgelopen jaar hebben de
heren van Black Harmony zeker geen rustig jaar
gehad. Hun theatervoorstelling “Kra” was binnen
no time stijf uitverkocht en de staande ovatie die
de heren kregen aan het einde van de voorstelling
was de bevestiging dat het niet zonder reden was.
Dit jaar zijn de heren niet van plan om gas terug te
nemen, aangezien ze streven naar de 300 optredens. Dit jaar kun je bijna elke maand genieten van
de kwaliteit van deze heren. Voor de gehele planning kun je terecht op hun social mediakanalen. In
samenwerking met Untold hebben ze de voorstelling
A(m)puku gepland. De 2 eerste shows waren in een
mum van tijd uitverkocht. Hierdoor zijn er nog een
aantal extra shows gepland waarvan 1 inmiddels
ook uitverkocht is en de andere ook bijna. Tevens
brengen ze een cd gewijd aan Ampuku uit. Vanaf
juni zullen ze ook te zien zijn in de voorstelling “In
Suriname” die zowel in Rotterdam als in Den Haag,
Utrecht en Amsterdam te zien zal zijn. Dit jaar zullen
ze naast de voorstellingen ook muziekworkshops
geven gericht op zang en percussie voor zowel
mannen als vrouwen.

www.bydeedee.nl
bydeedee.nl
bydeedee_nl

VOLG BECOMING YOU VIA:
www.becomingyou.nl
BECOMINGYOUNL
becomingyounl

Urban Chicks With Brains is uitgegroeid tot een hele
movement zeiden we al in onze vorige editie en ook in 2019
hebben ze niet stilgezeten. Zo hebben ze diverse evenementen georganiseerd, vooral in Den Haag en omstreken.
Zo organiseerden zij Inspire 2 Move Women Up waarbij
black girl magic centraal stond en Inspire 2 Move Up waarbij
young excellence centraal stond. Ook komend jaar zal in
iedergeval Inspire to Move Women Up weer terugkeren,
met dit jaar als thema “Health & Wealth”. Dit jaar zullen niet
alleen vrouwen in de schijnwerpers staan, maar ook een
aantal mannen. Tevens is de eigenaresse, Joan Biekman, genomineerd voor de Kartiniprijs 2020. De Kartiniprijs is een
gemeentelijke vrouwenemancipatieprijs die jaarlijks wordt
uitgereikt. De prijsuitreiking zal op 8 maart plaatsvinden.
VOLG URBAN CHICKS WITH BRAINS VIA:
www.urbanchickwithbrains.com
UrbanChicksWithBrains
urbanchickswithbrains

VOLG BLACK HARMONY VIA:
www.blackharmony.nl

VOLG BY DEEDEE VIA:

PLATFORM

ZangBlackHarmony
blckhrmny

Dat de dood geen plezierige gebeurtenis is, met
name voor nabestaanden, maar bij het leven
hoort zullen velen met ons eens zijn. Een overlijden en het organiseren van een uitvaart heeft
dus zeker invloed op het holistisch welzijn van de
nabestaanden. Daarom dat de dames van Uitvaartonderneming Milly wederom niet mogen ontbreken in de Blaka25.
Oma Milly opende deuren
Uitvaartonderneming Milly is één van de weinige BOB
uitvaartbedrijven die los van het regelen van een uitvaart
ook zorgen voor meer kennis en zichtbaarheid van de
afrogemeenschap in de uitvaartbranche. Dat de dood
meer dan verdriet met zich meebrengt kunnen Whitney
en Nekeycha beamen. “Het overlijden van onze oma Milly
heeft ons geinspireerd. We wisten altijd al dat we samen
wilden ondernemen, maar we waren het nooit eens over
het soort onderneming. Toen onze oma overleed kwamen
wij tot het besef dat het een uitvaartonderneming moest
worden”.
Afro-Nederlandse vertegenwoordigers
Ondanks het feit dat er meerdere zwarte uitvaartondernemers zijn, blijft het een witte branche. De Afro-Nederlandse gemeenschap is ondervertegenwoordigd bij de
opleidingen, lezingen en beurzen omtrent het vakgebied,
waardoor er over de gemeenschap in plaats van met de
gemeenschap wordt gesproken. “Onze rituelen worden
door witte mensen verteld bij de opleiding. Wij worden
nu gevraagd om dit te komen doen en wij merken dat wij
een goede middenweg zijn voor veel mensen. Geboren in
Nederland, dus Nederlands genoeg voor de witte Nederlanders, maar met Surinaamse roots, dus interessant voor
gekleurde Nederlanders”. De dames van Uitvaartonderneming Milly zijn dus behalve ambassadeur van de black
community ook toegankelijk voor o.a. Molukkers, Joegoslaven, Joodse, Dominicaanse en andere Nederlanders.
Behoud van rituelen, tradities en gebruiken
De dames willen vooral op spiritueel vlak iets bijdragen
aan het welzijn van de black community. “Bij een overlijden
en een uitvaart keren mensen terug naar tradities, gebruiken en rituelen uit hun eigen cultuur. Maar in de black
community wordt er weinig uitgelegd en doorgegeven. Een
overlijden van een geliefde heeft een enorme impact op
iemands geestelijke en op den duur ook lichamelijke welzijn. Wij geloven dat rituelen en gebruiken kunnen helpen
om een rouwproces op een gezonde manier te doorlopen.
Dus we willen graag informatie doorgeven zodat mensen
daar baat bij hebben tijdens hun rouwproces.”

Alles begint bij jezelf
Op het gebied van hun eigen holistisch welzijn kunnen Whitney en Nekeycha nog stappen maken, maar dat betekent niet
dat ze er niet mee bezig zijn. Whitney heeft veel aan meditatie
en Nekeycha vooral aan fysieke ontlading zoals kickboksen.
“Aan onze voeding moeten we nog werken, want we zijn
beide emotionele (junkfood) eters. Wij eten bij elke emotie
en waar zal je meer emoties voelen dan bij een uitvaart. De
tip die de dames ons meegeven om je holistisch welzijn te
verbeteren is “Luister naar jezelf en wat je nodig hebt. Alles
begint bij jezelf.”
Accepteer jonge ondernemers als professionals
Wij wilden ook graag weten welke punten wij als Afrogemeenschap kunnen verbeteren vanuit de uitvaartbranche en daar
hadden zij enkele punten voor. “Ten eerste voorbereiding.
Vele mensen in de black community zijn onderverzekerd,
omdat ze een verzekering hebben afgesloten en er nooit
meer naar hebben gekeken. Maar verzekeringen, vooral
naturaverzekeringen, zijn vooral gebaseerd op de kosten
voor een ouder, wit persoon. Dus opnieuw kritisch kijken naar
de uitvaartwensen en de uitvaartverzekering erop aanpassen. Ten tweede elkaar steunen en niet constant om korting
vragen. Natuurlijk waarderen we likes en goede recensies online. Maar echte steun is samenwerkingsverbanden aangaan,
elkaar echt bellen wanneer er geld verdiend kan worden en
elkaar op tijd en volledig betalen zonder te klagen over de
prijs. Ten derde accepteer jonge ondernemers als professionals. Vanwege onze leeftijd vinden veel oudere mensen
in de black community het moeilijk om ons als professionals
te zien. En praten ze tegen ons zoals ze tegen hun (klein)
kinderen zouden praten. Maar een onderdeel van ons werk
is om mensen tegen zichzelf te beschermen. Veel jonge
professionals worden weggezet als vrijpostige, verkaaste
snotapen terwijl we gewoon ons werk doen op een respectvolle manier. Daar hoort bij dat we eerlijk moeten zijn en dat
betekent dus dat we mensen op zaken moeten wijzen die zij
liever negeren.”
Zakelijke ontwikkeling
In 2020 kunnen we genoeg verwachten van Uitvaartonderneming Milly, maar de dames willen zich vooral ook zakelijk
ontwikkelen. “Omdat we graag willen helpen en vooral ons
vak willen uitoefenen schiet het zakelijke aspect er weleens bij
in. Dat zorgt dat we onszelf soms tekort doen”.
De dames zijn telefonisch en op whatsapp te bereiken via
0625196329. Zij zijn 24/7 te bereiken om een overlijden te
melden en digitaal te bereiken via o.a. info@uitvaartmilly.nl.
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VOLG MILLY UITVAARTONDERNEMING VIA:
www.uitvaartmilly.nl
uitvaartmilly
uitvaartonderneming_milly

5 FAVoriete welzijnsproducten

Ook in deze editie van de Blaka25 geven wij jullie onze 5 favoriete welzijnsproducten die wij afgelopen jaar hebben
aangeschaft/ gebruikt en die zeker een goed effect hebben op ons holistisch welzijn.
Urban Africa Naturals – Shea Butter Hand & Foot Cream
Deze heerlijke Shea Butter Hand & Foot Cream is een musthave voor in
je kast en handtas. De combinatie van shea butter, cocoa boter, kokosolie
en vanille pepermuntolie zorgt voor een zacht zoete en frisse geur. Deze
crème is ideaal om droge plekken te voorkomen en te beperken, maar ook
om bijvoorbeeld vermoeide voeten rust te geven. Droge plekken kunnen
zo verholpen worden, maar het laat tegelijkertijd geen vettigheid achter.
Een perfecte combinatie.nl
www.urbanafricanaturals.nl

Zawdie Sandvliet – Afro-Nederlandse Studies
Er is veel onwetendheid in Nederland over de slavernij en geschiedenis van Afrika
en diaspora. Dit komt o.a. omdat er weinig ruimte is ingericht hiervoor in het Nederlandse educatiesysteem. Afro-Nederlandse studies is één van de initiatieven die
hierin stappen neemt om verandering teweeg te brengen. Het vak, ontwikkeld door
Zawdie Sandvliet, begon als keuzevak aan de UvA, maar is inmiddels een keuzevak
bij de HvA. Als gastdocenten hebben wij het vak van dichtbij kunnen volgen en
gezien dat het een grote impact heeft op niet alleen studenten met Afrikaanse roots,
maar ook op studenten van diverse achtergronden. Het vak kan rekenen op zeer
veel belangstelling van mensen met verschillende achtergronden maar met name
mensen met Afrikaanse roots, omdat het helpt bij een stukje heling. Wat ons betreft
zou dit vak een hele studierichting moeten zijn, maar voor nu zijn we blij dat er in
iedergeval stappen in die richting worden genomen.
Afro-Nederlandse Studies

Daffie Be Proud – Mango Lipbalm
Deze nieuwe toevoeging aan de collectie van Daffie Be Proud is een echte musthave
voor de mensen die zachte en gehydrateerde lippen kunnen waarderen. Het is een
product dat gemaakt is van natuurlijke ingrediënten en is ook geschikt voor veganisten. De mango boter gecombineerd met de andere ingrediënten geeft de lipbalm
een lichtzoete geur. Het formaat van de verpakking is ideaal, omdat het gemakkelijk
mee te nemen is in je tas of jas. Het is te koop via The Natural Nation.

			

Beauty by Aduse - Glow Mask
Alles wat je op je lichaam smeert, wordt ook opgenomen door
je huid en dringt binnen in je lichaam. Daarom is het voor je
algehele welzijn ook van belang om te kijken wat je op je huid
smeert. Als je een natuurlijk huid- en/of haarmasker zoekt, dan
is deze bentoniet klei (indian healing clay) van Beauty By Aduse
zeker een aanrader. Het trekt vuil en onzuiverheden aan en reinigt daarmee de poriën. In deze klei is tevens tumeric/kurkuma
toegevoegd dat helpt om hyperpigmentatie te verminderen. Het
masker kan verder o.a. helpen bij het verminderen van acne en
dunner wordend haar. Na het gebruiken van dit masker, voelt je
huid en of haar glad en zacht aan.
www.beautybyaduse.nl

www.daffiebeproud.com

MiniQueens
Barbies waarvan de kleding en haren custommade zijn. In bijna alle
gevallen ben jij de enige die de variant heeft die jij hebt gekocht en ze
daardoor collectable items maakt. Deze miniqueens hebben steevast een
afrocentrisch thema. Wat ons betreft staat de naam niet alleen voor de poppen, maar ook voor diegene die de poppen koopt en/of krijgt. Met zo een
kwaliteit van poppen kunnen jongens en meisjes zich niets anders dan mini
		
queens (kings) voelen. En wellicht zou de naam veranderd worden in Mini
Queens en Kings, aangezien er ook mannelijke versies verkocht worden. In
iedergeval is het psycho-spirituele effect dat deze poppen heeft op jonge
meisjes, maar ook volwassen vrouwen, genoeg om ze op deze lijst te zetten.
www.miniqueens.nl
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Deze lijst is samengesteld door Blaka Online. Blaka Online is een multimediaal educatiebedrijf op het gebied van holistisch welzijn vanuit de afrocentrische filosofie. Blaka
Online is o.a. in te huren voor diverse lezingen, workshops en catering. Op
www.blakaonline.nl zijn diverse artikelen en recepten te vinden. Mocht je geïnteresseerd zijn in de producten of diensten van Blaka Online, neem contact op via
informatie@blakaonline.nl
VOLG BLAKA ONLINE VIA:
www.blakaonline.nl
blakaonline
blakaonline

