
BIJSTANDSMOEDERS EN MACHTIGE MANNEN

 ‘Bijstandsmoeders en machtige mannen’, een vriendschapsproject geïnitieerd 

door stichting Brood en Rozen. De twee vrienden, Suzanne van der Stoep en 

Mario Huibers, vertellen over hoe ze hun vriendschap vormgeven.

Suzanne, wat was voor jou de aanleiding om 
bij Brood en Rozen aan te kloppen? 
‘Via Facebook zag ik een mooi interview over 
‘Bijstandsvrouw date Topman’. Het verhaal over het 
hebben van een sterk netwerk, zelfontwikkeling en 
topmannen, dat sprak mij zo aan dat ik me daar heel 
graag bij aan wilde sluiten. Het verhaal kwam op 
het juiste moment, ik zat net in een fase van mijn 
leven dat ik zelf hulp nodig had op onderwerpen 
die in mijn leven spelen. Op dat moment kon ik helaas 
nog niet instappen bij ‘Bijstandsvrouw date Topman’ omdat tweede editie van het 
programma net afgerond was. Omdat ik dringend hulp nodig had kon ik al wel snel via een 
vriendschapsproject geholpen worden en zo leerde ik Mario kennen.’

Wat heeft de vriendschap met Mario je opgeleverd?
‘Veel.  Mario is een aanwinst, hij versterkt mijn netwerk op een belangrijke manier. Niet alleen in 
praktische zin heeft Mario mij geholpen met veel dingen maar ook voor mijn zoontje betekent hij 
veel.’

Kun je daar iets meer over zeggen?
‘Mario is een maatje geworden van mijn achtjarige zoontje. Ze gaan samen op stap. Met de 
vrouw van Mario heeft mijn zoontje al eens samen de hond uitgelaten. Mario is samen met mijn 
zoontje en zijn neefje al  eens gaan ijskarten. Mijn zoontje kan ook knus samen zitten met Mario. 
Hij geeft veel aandacht en dat is ontzettend helpend.  Normaal komt er geen man bij ons over de 
vloer maar nu wel .Dat is voor mijn zoontje ontzettend fijn en heel veilig. Mario heeft ook in het 
vriendenboekje geschreven en mijn zoontje zei laatst: “Mario is mijn vriend”.    

‘Normaal komt er geen man bij ons 
over de vloer maar nu wel‘.

 

http://www.broodenrozen.nl/wp-content/uploads/2017/05/Gouden-kans.pdf


Nou, er worden mooie dingen over je gezegd Mario. 
Hoe ben jij hierin gestapt? 
‘Heel open. Ik dacht, “laat ik eens kijken wat ik kan doen”. Het vriend 
idee daar geloof ik wel in. Een vriend zegt de dingen zoals hij ze 
ziet en als iets beter kan of verstandiger aangepakt kan worden, 
zegt een vriend dat ook. Ik geef advies of ik ga met Suzanne op 
stap naar een afspraak om haar daarbij te ondersteunen.’  

Hoe heb jij Mario ervaren Suzanne?
‘Behulpzaam en gul. Hij denkt ook met mij mee.’ 

“Mario is mijn vriend”

Voorbeeldje? 
‘Met formuleringen van zinnen voor belangrijke brieven. Hij zegt het ook als hij vindt dat ik de 
zaken iets anders aan kan pakken. Hij is eerlijk tegen mij en dat vind ik erg goed.’

Hoor je dat Mario? 
‘Ik ben inderdaad eerlijk maar ik zal nooit zeggen wat Suzanne moet doen. Ik spiegel en geef ook 
aan wat de consequenties zijn van haar keuzes. Mijn belang is te doen wat goed is voor Suzanne 
en haar zoontje en daar waar ik kan, help ik ook in praktische zin.’  

Waardevol zoveel goeds aan hulp
‘Ja, zo ervaar ik dat ook. Mario heeft mij met de accu van de auto geholpen toen daar iets mee 
was. Ik heb ook wel eens benzine geld gekregen en een mooie laptop. De vriendschap met 
Mario geeft mij ook lucht, de gesprekken zijn ontspannend en ik heb minder zorgen.’

‘Een vriend zegt de dingen zoals hij ze ziet.’  
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‘Ik ben wel klaar met 
die rapporten en verslagen’

Wat gaf je zorgen?
‘Als ik als alleenstaande moeder gesprekken heb met de medewerkers van de officiële 
instanties dan komen er altijd van die rapporten en verslagen. Overal rapporten en verslagen. 
Je kan niet gewoon even spontaan een gesprekje voeren. Alles wordt vastgelegd. Ik ben wel 
klaar met die rapporten en verslagen. Mario houdt het vooral heel praktisch,  zorgen dat de 
tandpastadispenser werkt ontzorgt ook. Mario zijn stijl is prettig en luchtig en dat geeft heel veel 
minder zorgen zeg.’ 

Hoe gaan jullie verder Mario?
‘We gaan op dezelfde voet verder, ik sta Suzanne en haar zoontje heel graag bij. Ik denk graag in 
mogelijkheden, wanneer ik een moeilijke situatie kan ombuigen in mogelijkheden dan geeft mij 
dat ontzettend veel energie. We gaan ook nog een keertje naar een voetbalwedstrijd van NAC. 
Genoeg te doen dus.’

 ‘Mario houdt het vooral heel praktisch,  zorgen dat 
de tandpastadispenser werkt ontzorgt ook’ 
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Benieuwd naar meer echte verhalen opgetekend vanuit het perspectief 
van de vrouwen in het veld? Houd onze website in de gaten, want: 
‘Bijstandsmoeders en machtige vrouwen’, is in uitvoering.

http://www.broodenrozen.nl/programmas/bijstandsmoedersen/

