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Mini halal-super op Bildtse klei

De Syrische Ozjan is in de voormalige Hema in Sint Annaparochie een mini-supermarkt begonnen.

Ooit woonde ze in
het asielzoekerscentrum even verderop. Nu heeft
Ozjan Isso-Van
Schuylenburg (26)
een minisupermarkt met halalartikelen.
MARIA DEL GROSSO

S

inds 5 juni is Ozjan neergestreken in het voormalige
Hema-pand aan de Warmoesstraat in Sint Annaparochie, dat leeg stond sinds de Hema in
2012 naar een ander pand verhuisde.

Met haar winkel Shams, wat ‘zon’ betekent, wil ze onder meer de bewoners van het asielzoekerscentrum
van dienst zijn.
In dezelfde ruimte is drie dagen in
de week de kinderkledingwinkel
Jimp’s kidsfashion open. Dit is een
initiatief van Petra Veenstra-Bouma,
die in het dorp opgroeide. Ze verkoopt ook kinderboeken en woonaccessoires en verzorgt kinderpartijtjes, waarbij de kinderen met kleding aan de slag mogen. Beide dames hopen dat er meer winkeltjes
bijkomen zodat er een klein centrum ontstaat. Achterin het pand is
nog voldoende ruimte.
De twee onderneemsters kregen
hulp van de gemeente het Bildt via
het project SpareSpace. Daardoor
hoeven ze slechts een kleine vergoeding voor hun onderkomen te betalen. Die gaat over een half jaar omhoog en na een jaar wordt de situatie
opnieuw bekeken. Wordt er een vas-
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‘De mensen uit
het azc hoeven
nu niet meer naar
Leeuwarden voor
hun inkopen’
te huurder of koper voor het gebouw
gevonden, dan moeten de huidige
huurders eruit.
Ozjan denkt daar liever niet aan.
,,Eerst dit afmaken.’’ Dat ze de winkel
eerst goed op gang wil krijgen, is ook
de reden dat ze niet online verkoopt,
terwijl haar buurvrouw dat wel doet.
Wel bestelt ze haar waar via internet.
De groenten komen uit Heerenveen,
het halal-vlees uit Tolbert. De uit Syrië afkomstige Ozjan weet precies
waar mensen uit de Arabische we-

reld behoefte aan hebben. Aubergines, courgettes en komkommers
moeten veel kleiner zijn dan in Nederlandse winkels. Ook verkoopt ze
ronde Turkse broden.
Ook al is de onderneemster christelijk, ze heeft zo lang in asielzoekerscentra gewoond dat ze weet wat
moslims nodig hebben. Zo lopen
momenteel de dadels heel goed omdat moslims die als eerste nemen als
ze tijdens de ramadan na zonsondergang weer mogen eten. Van Afrikanen kreeg ze de vraag naar een bepaald soort kip en zo vult de vriezer
zich steeds verder met allerlei soorten halal-vlees.
De Syrische verblijft sinds 2008 in
Nederland en kwam in 2012 in het
asielzoekerscentrum in Sint Annaparochie. Begin 2013 betrok ze een
eigen woning. Omdat haar man hele
dagen werkt en ze sinds vier maanden een kindje hebben, verdeelt Ozjan haar tijd tussen gezin en winkel,

die dagelijks van half 12 tot half 6
open is.
Ozjan volgde twee keer een hboopleiding, maar slaagde er niet in die
af te ronden vanwege de taalachterstand. Aan het werk komen was ook
moeilijk, omdat ze geen verblijfsvergunning had. Toen ze die wel had,
kreeg ze te horen dat ze te weinig ervaring heeft en te oud is. ,,Toen bedacht ik deze winkel. De mensen uit
het asielzoekerscentrum hoeven nu
niet meer naar Leeuwarden voor
hun inkopen.’’
Nederlandse klanten kreeg Shams
ook al. ,,Meestal gaan ze met fruit de
deur uit. Maar ze zijn ook nieuwsgierig om nieuwe dingen te proeven.’’
In de toekomst zou Ozjan graag een
Arabisch cateringbedrijf willen beginnen. ,,Chinees en Japans, dat is er
wel, maar Arabische hapjes zijn ook
lekker.’’ Haar moeder en twee tantes
kunnen dan helpen. ,,Dat is ook nog
gezellig voor ons allemaal.’’

