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Crystal Ziel uit Zwolle genomineerd voor Ab Harrewijn Prijs

‘Armoede raakt ons allemaal’
In het dagelijks leven is Crystal Ziel (33) voorzitter en projectcoördinator van het Zwolse Platform ‘Armoede raakt ons
allemaal’. Als zodanig werd ze in oktober 2012 uitgeroepen
tot vrijwilliger van de maand in Zwolle. In maart werd bekend
dat ze genomineerd is voor de Ab Harrewijn Prijs die jaarlijks
op 13 mei in Den Haag wordt uitgereikt. ‘Wij werken zonder
budget en compleet op vrijwillige kracht met twintig mensen.’
Theo Brand
Vooral in de Zwolse aandachtswijken
Dieze en Holtenbroek maar ook elders
in de Hanzestad is het platform actief.
‘We verzamelen kleding en kleine goederen en brengen het bij de mensen
die het nodig hebben. Via onder meer
consultatiebureaus komen we in contact met mensen die de spullen goed
kunnen gebruiken. Samenwerking
vindt ook plaats met bijvoorbeeld de

aantrad met een uitgesproken rechts
profiel, leidde dat tot een ommekeer
bij Crystal. ‘Ik schrok van de maatregelen en wat die voor mensen in
armoede zouden betekenen.’ Ze
wendde zich tot de politiek in Zwolle,
maar dat duurde haar allemaal wat te
lang. ‘Toen zei iemand: dan begin je
toch zelf een platform. Vanaf dat moment is het steeds groter geworden.’
Spiritualiteit is belangrijk voor Crystal.
‘Ik heb het gevoel dat het werk dat we
als platform doen echt een missie van
God is,’ zegt ze met overtuiging. Ze
beschouwt zich nadrukkelijk niet als
‘gelovige’ of als ‘christelijk’ want, zo
zegt ze: ‘Er zijn meerdere wegen die
naar Rome leiden.’ En over de missie
waarover ze sprak, zegt ze: ‘Zeker
weten doe ik dat natuurlijk niet. Ik wil
er ook voorzichtig mee zijn. Wel weet

Soms voelen dingen alsof ze zo moeten zijn.
woningbouwvereniging, de wijkconsulent, Youth for Christ en Vluchtelingenwerk. Als platform maken we
deel uit van de Sociale Alliantie en
het samenwerkingsverband Zwolle
Armoedevrij.’

Ommekeer
Crystal is vertegenwoordiger in de
stedelijke Werkgroep Welzijn en Levensbeschouwing (WWL) en ook in de
Zwolse Adoptiegroep die een landelijke en stedelijke politicus ‘adopteert’
en hen intensief laat kennismaken
met ervaringsdeskundigen. Crystal:
‘Dat zijn geen vrijblijvende ontmoetingen. We vragen de politici wat ze er
van opsteken en meenemen. Zo willen
we de grote afstand tussen de politiek
en de maatschappij overbruggen.’
‘We hadden het vroeger thuis ook niet
breed. En mijn opa inspireerde me om
maatschappelijk betrokken te zijn,’
vertelt Crystal over haar motivatie.
Maar er speelde meer. Enkele jaren geleden waren er persoonlijke tegenslagen en volgde een depressie. Dat was
in meerdere opzichten een zware tijd
voor Crystal, haar echtgenoot Marcel
en hun inmiddels 4-jarige zoontje
Thomas. Toen eind 2010 een regering
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ik dat dingen soms voelen alsof ze
zo moeten zijn. Wanneer je intenties
zuiver zijn, dan komt het goed.’

Zin en betekenis
‘Mensen zetten anderen vaak op een
voetstuk. Maar ik ben vooral begonnen omdat wij het als gezin zwaar
hadden. Deze ervaring vormt de basis
van het werk dat ik doe. Samen maken
mensen zich sterk. Het is mooi om
te zien hoe vanuit vrijwilligerswerk
mensen elkaar heel veel kunnen geven
en dus ook van elkaar kunnen ontvangen. Dit gaat over ervaringen die zin
en betekenis hebben voor mensen en
gaat dus verder dan het uitwisselen
van alleen goederen,’ aldus Crystal.
Dit sluit ook aan bij de visie die zij
heeft ontwikkeld op de armoedeproblematiek. Volgens Crystal bestaan
er vijf vormen van armoede: sociaal,
cultureel, moreel, maatschappelijk en
financieel. ‘Door op alle noodzakelijke
fronten wat te doen, kunnen mensen
zich ontwikkelen en weer gaan meedoen in de maatschappij.’
Wat bij dit alles voor haarzelf meespeelt is haar overtuiging dat je in
elk medemens God kunt ontmoeten.
‘Dat vergeet je soms. Daarom zijn
verwondering en bescheidenheid zo
belangrijk.’
Crystal Ziel. Foto: Theo Brand.

