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Van vluchteling uit Eritrea tot trotse
eigenaar van Ruta's Kapsalon. 'Ik hoop dat
iedereen zich welkom voelt bij mij'
Ruta Tesfazgi ontvluchtte in 2014 de onderdrukking in Eritrea. Na een lange reis

belandde ze in Fryslân. Ze wist haar gezin hier te herenigen en heeft sinds kort haar

eigen kapsalon aan de Nieuwestad in Leeuwarden.
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Ruta Tesfazgi knipt het haar van een klant in haar kapsalon aan de Nieuwestad in Leeuwarden. Foto:
Marchje Andringa

Augustus 2015. Op een station in Amsterdam stapt Ruta Tesfazgi vanuit de trein

een voor haar totaal nieuwe wereld binnen. Ze is helemaal alleen, ze spreekt geen

Nederlands en ze heeft net een lange reis achter de boeg. Ze schiet een

voorbijganger aan en vraagt de weg naar het politiebureau. Omdat ze niet weet

waar ze naartoe moet, is dat de enige optie die ze op dat moment kan bedenken.

,,Bij de politie stuurden ze me naar Ter Apel. Daar heb ik misschien een week

doorgebracht. Toen werd ik weer doorgestuurd.”

Het is het begin van Tesfazgi’s leven in Nederland, een land dat de uit Eritrea

afkomstige vluchteling tot op dat moment volstrekt onbekend was. Het is tevens

een land dat haar gezin een nieuwe toekomst heeft gegeven. Ze woont nu met

haar echtgenoot en twee kinderen in Leeuwarden. Sinds kort is ze de trotse

eigenaar van Ruta’s Kapsalon aan de Nieuwestad.

Ook kapster in Eritrea

,,Ik was nog maar zeven jaar oud, toen ik mijn moeder vertelde dat ik kapper wilde

worden”, zegt Tesfazgi (31) op de bruinleren bank in haar kapsalon. ,,In Eritrea had

ik vier jaar lang mijn eigen kapsalon, maar daar kon ik niet langer blijven.”

Dat ze moest vertrekken uit haar geboorteland had alles te maken met de

onderdrukking in Eritrea, een Afrikaans land dat erom bekend staat de

mensenrechten al decennialang op ruwe wijze te schenden. Tesfazgi werd het

leven onmogelijk gemaakt omdat haar echtgenoot, Habteab Desbele, het land was

ontvlucht en in Israël onderdak had gevonden. Zoals veel Eritrese jongeren

weigerde hij in militaire dienst te gaan.

,,De lokale autoriteiten zeiden me dat ik mijn man moest vragen terug te komen.

Dat kon ik niet, want dan zou hij in de gevangenis belanden of de rest van zijn

leven in het leger moeten dienen. Ik moest als straf mijn kapsalon sluiten en ik

mocht helemaal niets meer”, vertelt Tesfazgi.
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Er volgde een lange vlucht, waarbij ze haar toen driejarige dochter achterliet bij

haar schoonouders. Na drie dagen en nachten lopen bereikte ze Ethiopië. Toen

naar Soedan en via de Saharawoestijn naar Libië. Ze stak met een boot de

Middellandse Zee over, kwam terecht op het Italiaanse eiland Lampedusa en

reisde samen met lotgenoten door naar Rome, waar ze bij een kerk schuilde.

Bij de kerk kwam ze in contact met mensensmokkelaars, die haar hielpen op een

trein te stappen. ,,Ik wist dat ik niet in Italië wilde blijven, maar ik wist niet dat ik

naar Nederland zou gaan. Het was zwaar, maar ik moest doorgaan. Het was de

enige manier om samen met mijn gezin te zijn,” vertelt Tesfazgi onomwonden.

Na op verschillende plekken in Nederland te hebben gewoond, belandde ze in

Wommels. Ze werd er geaccepteerd, probeerde er zo snel mogelijk de

Nederlandse taal te leren en werkte er als vrijwilliger in een verzorgingstehuis.

Ondertussen zette ze zich in voor haar man en dochter. De gezinshereniging die in

Eritrea onmogelijk was, lukte hier wel. Haar echtgenoot stond in 2017 voor het

eerst op Friese bodem, dochter Yanet een jaar later. ,,Het voelde heel goed en

gelukkig om weer samen te zijn. Dat is altijd mijn droom geweest. Ik wil met hen

samenleven.”

Een eigen kapsalon

En dan was er nog die andere droom: kapper zijn. Ook dat ging niet van een leien

dakje. Zo werd ze te oud bevonden om een reguliere kappersopleiding te

doorlopen en wilde de gemeente haar alleen steunen als ze een arbeidscontract

kon laten zien. Uiteindelijk leende ze geld bij een stichting om naar school te

kunnen. Nog geen twee jaar later had ze zowel een kappersdiploma als een

ondernemersdiploma op zak. Eind januari opende ze haar eigen kapsalon.

Ook al mist ze de Eritrese cultuur, haar Eritrese familie en vrienden, Tesfazgi voelt

zich thuis in Nederland. Haar inmiddels negenjarige dochter gaat naar school, haar

driejarige zoon zit op de peuterspeelzaal en haar echtgenoot hoopt volgend jaar

Nederlander te worden. ,,Veel Nederlanders zijn blij om mij te helpen. Bijna alle

mensen die ik hier ken zijn lief voor mij”, vertelt ze.
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Dan schudt ze haar hoofd. Nee, niet iedereen is lief hier. Discriminatie is haar niet

vreemd. Zo was er die keer in Bolsward dat een vrouw haar zei dat ze niet wilde

dat ze naast haar kwam staan.

Ook het vinden van een stageplek viel destijds tegen. Verschillende kapsalons in

Leeuwarden zagen het niet zitten haar een kans te geven. Zeker weten doet ze het

niet, maar Tesfazgi vermoedt dat het is omdat ze een andere huidskleur heeft. Nu

ze haar eigen onderneming heeft merkt ze ook dat er anders naar haar wordt

gekeken. Soms opent iemand de deur, om direct weer te vertrekken, zegt ze. ,,Ik

dacht dat als je een kapsalon hebt, dat iedereen dan welkom is. En wat mij betreft

is dat ook zo. Ik weet niet waarom die mensen niet binnenkomen. Misschien

denken ze dat ik alleen kroeshaar doe.”

Doorgaan, altijd doorgaan

Maar Tesfazgi is niet voor één gat te vangen. Ze denkt eraan een witte

Nederlandse kapper te zoeken zodat ze de kapsalon samen kunnen runnen. Ze

hoopt dat dan iedereen zich welkom voelt.

Ondertussen droomt ze. Dat ze de hand van haar in Eritrea wonende moeder

weer eens vast mag houden, dat ze de Nederlandse taal nog beter onder de knie

krijgt en dat haar bedrijf uitgroeit tot een succesvolle onderneming. ,,Ik ben een

doorzetter”, besluit ze. ,,Ik heb vroeger veel gehuild omdat ik niet samen met mijn

gezin kon zijn, maar ik moest doorgaan. Ik moest leren, ik moest aan mijn toekomst

werken.”
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