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Story 
of my life



Honderden jongeren hebben de afgelopen vier jaar meegedaan aan 
workshops en trainingen van Quardin, zoals de Masterclass van Droom 
naar Doel is Doen en Music Academy. In de bibliotheek hebben zij onder 
leiding van coaches gewerkt aan hun persoonlijke ontwikkeling, zoals het 
leren inzetten van hun netwerk, omgaan met financiën en het ontdekken 
van hun talenten met als doel verantwoordelijkheid, zelfvertrouwen en 
zelfstandigheid te vergroten. 11 oud-deelnemers blikken terug op die periode 
en vertellen wat Quardin en de bibliotheek voor hen hebben betekend. 
Welke vaardigheden hebben ze geleerd en passen ze nu toe in hun werk, 
onderneming of opleiding? En welke impact heeft dit op hun leven?

Ben je benieuwd wat Quardin en de bibliotheek voor jou kan betekenen? 
Kom naar Quardin Impactnight op vrijdagavond 27 januari. Verschillende 
jongeren uit dit boekje worden tijdens een talkshow geïnterviewd door 
Fariesh Abdoelrahman, oprichter van Quardin. Er zijn performances, DJ’s, 
food & drinks. Bovendien wordt officieel de hiphopcollectie van Bibliotheek 
Rotterdam gelanceerd met boeken die door jongeren van Quardin zijn 
aangedragen. Meld je gratis aan via www.bibliotheek.rotterdam/jongeren en 
laat je inspireren!

Bibliotheek Rotterdam is inspirator en voortrekker op het gebied van urban 
programmering en -collectie en werkt samen met bibliotheken in het netwerk.
Quardin is een platform dat zich richt op talentontwikkeling van jongeren. 
Zij organiseren verschillende programma’s waar wordt ingezet op muziek en 
persoonlijke ontwikkeling.

Story of
my life
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Celine

Voordat ik meedeed aan de Masterclass Van Droom naar Doel is Doen in de 
bibliotheek zat ik in een onzekere periode. Ik werkte fulltime bij de McDonalds 
als manager, maar wilde graag in de media werken. Dat jaar ervaarde ik druk 
vanwege het afstuderen, maar ik had helemaal geen duidelijk plan wat ik 
na mijn studie wilde gaan doen. Het voelde alsof ik dit al lang moest hebben 
bedacht. 

Tijdens de masterclass ben ik vooral mezelf tegengekomen. Ik ben gaan 
ontdekken waar mijn interesses lagen en heb mijn doelen opgeschreven, zodat 
ze concreet werden. In de mediawereld is je netwerk van groot belang. Dankzij 
de coach heb ik geleerd hoe ik dat kan opbouwen en inzetten. Hierdoor heb ik 
uiteindelijk twee stages kunnen lopen bij creative manager Saskia Piqué en 
filmregisseur Mike Static. 

Na een periode als radioproducer bij FunX, waar ik enorm veel ervaring heb 
opgedaan, ben ik momenteel videoredacteur van FunX. Ik voel me gelukkig, 
zelfverzekerd en doe wat ik leuk vind. Ik blijf groeien en ontdekken, maar besef 
wel dat niet alles perfect hoeft te gaan. 

Boekentip
It ends with us – Colleen Hoover
Deze roman lees ik om uit de realiteit te stappen. Het geeft je het gevoel alsof 
je naar een film kijkt, eentje waarbij je aan het einde moet huilen. Een echte 
tranentrekker! Dit boek biedt ontspanning tijdens drukke dagen.
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Adilson

Voordat ik deelnam aan de Masterclass Van Droom naar Doel is Doen wist  
ik niet wat mijn ‘sound’ was en hoe ik die moest ontdekken. Tijdens de 
workshops in de bibliotheek leerde ik grotere doelen stellen en ondernam ik 
actie om die te verwezenlijken. Ik ben mezelf tegengekomen en heb ontdekt 
aan welke talenten ik kan werken, maar heb tegelijkertijd ook leren socializen. 
Op die manier heb ik veel nieuwe mensen leren kennen die me verder hebben 
geholpen. 

Wekelijks doe ik nieuwe ervaringen op. Nog steeds gebruik ik kennis die ik heb 
opgedaan, zoals het maken van een releaseplan. Mijn muziek is zóveel beter 
geworden. Dankzij de masterclass ben ik veel zelfverzekerder geworden in het 
maken van mijn muziek en heb ik mezelf leren accepteren om wie ik ben. Sinds 
kort ben ik gestart met een opleiding E-commerce.
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Jari 

Fotograferen begon bij mij al op jonge leeftijd, thuis was er een camera 
waarmee ik speelde. Ik ontdekte al snel dat ik mijn creativiteit er in kwijt kon 
en begon vrienden te fotograferen. In 2019 deed ik mee met een van de eerste 
lichtingen Masterclass Van Droom naar Doel is Doen in de Centrale Bibliotheek. 
Ik leerde daar voornamelijk hoe ik mijn netwerk kon inzetten om mijn doelen 
te bereiken. Tijdens de afsluitende Pitch Night in het Bibliotheektheater werd 
ik door de jury als winnaar uitgeroepen, waardoor ik in de bibliotheek een 
eigen event mocht organiseren. Ik besloot een foto-expositie samen te stellen: 
‘De Toekomst’. Hierin waren 10 Rotterdamse getalenteerde muzikanten te zien 
die ik met een analoge camera heb vastgelegd. Op de lanceringsparty op de 
Jongerenvloer kwamen zo’n 250 bezoekers af.
 
Op Zadkine heb ik de opleiding Business & Fashion afgerond. Daarna ben ik 
Creative Marketing op de Hogeschool Rotterdam gaan doen. Voor de masterclass 
heb ik o.a. gewerkt bij Clan de Banlieue waar ik mijn liefde voor fashion, kunst 
en muziek kon combineren. 

Op dit moment ben ik eigenaar van een eigen onderneming, Fat Crayon 
Creative. Fat Crayon is een lifestyle brand, die door middel van kleding en 
andere practices cultuur en knowledge doorgeeft. 

Boekentip 
Shoe Dog – Phil Knight
Dit boek gaat over de oprichter van Nike. Mijn liefde voor sneakers en 
ondernemen komen hierin samen.
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Vanilsa 

Mijn leven bestond uit een 9 tot 5 baan als office manager. Als ik ’s ochtends 
wakker werd, had ik geen zin om te werken. In twee jaar tijd ben ik drie keer 
van baan gewisseld. Ik wist dat het werk niet bij mij paste, maar wat dan wel? 

Tijdens de masterclass heb ik vooral geleerd om het gewoon te doen. Ik was erg 
bezig met meningen van anderen en heb geleerd dat ik vooral dingen moet 
doen die mij gelukkig maken. Ik heb nu een eigen bedrijf en werk als styliste 
bij clipshoots en fotoshoots. Op dit moment sta ik op de set als kleedster voor 
een nieuwe productie van Videoland.

Boekentip 
Wat de fak – Maryam Hassouni
In dit boek vertelt Maryam Hassouni dat ze veel dingen heeft moeten slikken 
in de filmindustrie. Dit boek is een eyeopener voor mij geweest. Je moet geen 
dingen doen om andere te pleasen als je het hier zelf niet mee eens bent. 
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Joy

Voordat ik in aanraking kwam met Quardin en de bibliotheek, was ik student en 
volgde de mbo-opleiding Eventmanagement. Daarnaast werkte ik als caissière 
en bezorger bij een Grieks restaurant. Ik had veel dromen en een passie voor 
muziek, maar was hier niet gefocust mee bezig. 

Ik heb tijdens de Music Academy zóveel geleerd over het werken in de 
muziekindustrie. Bijvoorbeeld hoe je je moet profileren als artiest, maar ook 
dat je een ondernemende mindset moet hebben om verder te komen. Je runt 
nu eenmaal je eigen bedrijf. Ook weet ik nu hoe ik van mijn dromen concrete 
doelen kan maken en die tot uitvoering kan brengen. 

Momenteel werk ik als freelancer bij Bibliotheek AanZet en Quardin. Ik coach 
jongeren en begeleid een writerscamp voor meiden. Daarnaast geef ik diverse 
workshops, waaronder een straattaalworkshop op het Davinci college voor 
docenten en rapworkshops voor jongeren.

Boekentip 
The Secret – Rhonda Byrne
Dit boek heeft mijn manier van denken veranderd. Ik ben anders naar de wereld 
gaan kijken. Als je een positieve mindset hebt dan komt het positieve ook jouw 
kant op.
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Judah 

In de periode vóór de masterclass studeerde ik International Business and 
Management Studies en werkte in een sportschool. Ik was toen bezig met 
mijn scriptie en net gestopt met professioneel basketballen. Het was tijd om 
een volgende stap te zetten. 

Ik heb geleerd dat er veel mogelijkheden binnen jezelf en je omgeving liggen, 
maar dat je jezelf en je netwerk moet activeren om dingen voor elkaar te krijgen. 
Verder kan ik aan iemands mindset vaak al merken of diegene het gaat redden 
of niet. De aanhouder wint, ondanks de hobbels die je soms moet nemen.

Het belangrijkste is dat ik de creativiteit in mijn hoofd nu aan de buitenwereld 
kan laten zien. Ik was altijd bezig met dingen bedenken en nu ben ik het 
daadwerkelijk aan het uitvoeren. Ik maak muziek, poëzie en naast liveoptredens 
geef ik ook les als coach. Daarnaast ben ik een van de eigenaren van Notendop 
Creative en host ik live events.

Boekentip 
Koning van Katoren – Jan Terlouw
Dit boek gaat over een jongen in een fictieve wereld die verschillende missies  
en daden moet verrichten om zich te bewijzen als troonopvolger van Katoren.  
Als kind hield ik niet van lezen, maar dit is het enige boek dat ik ooit met plezier 
heb uitgelezen.
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Jeanie 

Voor mijn opleiding sociaal werk van het Albeda College ging ik op zoek naar 
een stageplek en kwam bij de bibliotheek terecht. Daarnaast werkte ik bij de 
Albert Heijn. Dit vond ik op dat moment prima. 

Tijdens mijn stage kon ik meedoen met de Masterclass Van Droom naar Doel is 
Doen. Daar heb ik mijn passie ontdekt, geleerd doelen te stellen, een netwerk 
opgebouwd en ik ben uit mijn comfortzone gestapt. Ik heb ingezien dat ik 
iets moest gaan doen dat ik écht leuk vind, anders ga ik er nooit voldoende 
energie uithalen. 

Ik ben dankzij de masterclass met mijn eigen bedrijf gestart, Jeanies Trust. 
Hier behandel ik krullenhaar door middel van hydratatiebehandeling. Ook 
ben ik van plan om mijn eigen haarlijn te lanceren. Na mijn stage ben ik bij 
de bibliotheek blijven werken. Dankzij mijn opgebouwde netwerk betrek ik 
jongeren bij verschillende activiteiten en events.

Boekentip 
Master your mindset – Michael Pilarczyk
Door dit boek leer je je leven op een positieve manier te veranderen waardoor 
je persoonlijk kan groeien. Er zijn veel dingen die heel belangrijk zijn maar 
waar niet iedereen altijd bij stilstaat. Zo vind ik het belangrijk dat je jezelf blijft 
ontwikkelen door zelf het initiatief te nemen. Ik sta hierdoor beter en positiever 
in het leven. 
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Willem

Ik was zoekende. Ik wist niet wat ik wilde en welke kant ik in het leven op moest 
gaan. Twee keer was ik van opleiding gewisseld en was op het moment dat ik 
me aanmeldde voor de masterclass met mijn derde studie bezig. Voordat ik 
begon wist ik niet wat mijn talenten waren. 

Tijdens het coachingstraject heb ik ontdekt waar mijn kwaliteiten en interesses 
lagen, maar ook hoe ik die kan inzetten. Ik heb veel mensen leren kennen 
die me hebben geïnspireerd waar zij mee bezig waren. Met sommigen heb 
ik nu nog steeds contact (ook voor werk!). Daarnaast heb ik geleerd dat het 
belangrijk is om doelen voor jezelf te stellen en dat ook echt uit te spreken en 
op te schrijven. Juist door dat te manifesteren word je je er bewust van en ga 
je er actief aan werken.

Op dit moment werk ik fulltime als Artist Manager bij Namam. Ik werk met de 
grootste artiesten van het land, maar ook internationaal. Ik ben dit jaar voor 
de Grammy’s in Las Vegas geweest, waar we ook in de prijzen zijn gevallen. 
Onlangs heb ik mijn eerste gouden plaat in ontvangst mogen nemen. 

Boekentip 
Auxiety – Dieuwertje Heuvelings
Ik ben niet echt een lezer, maar Auxiety van Dieuwertje Heuvelings staat 
bovenaan mijn lijst om zeker nog te gaan lezen! Het is een fictief verhaal over 
een rapper die terechtkomt in de muziekindustrie.
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Carlos 

Vroeger was ik met veel dingen tegelijk bezig, de focus ontbrak. Ik was nog 
jong en zocht naar de volgende stap in mijn leven. 

Dankzij de masterclass ben ik gaan beseffen dat ik bepaalde kwaliteiten bezit 
die ik kan inzetten. Het dwong me na te denken hoe en waarin ik mezelf wilde 
ontwikkelen. Nu ben ik ondernemer en eigenaar van het bedrijf Carlos VIP 
Cooking. Ik ben privékok bij gasten thuis, op feestjes of bedrijven. Daarnaast 
werk ik als manager bij de Rotterdamse Stadskeuken. Daar begeleid ik mensen 
die terug willen naar de arbeidsmarkt. In de toekomst wil ik terugverhuizen 
naar Kaapverdië en daar een onderneming starten.

Boekentip
De zilveren lepel – Anoniem 
Ik ben gek op de Italiaanse keuken en dat boek gaat ver terug in de  
Italiaanse tijd.
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Ilias

De zoektocht naar mijn passie was onvermijdelijk. Tijdens die zoektocht kwam 
ik terecht bij Quardin, een platform dat meteen veilig en professioneel voelde. 
Gepassioneerd was ik altijd, gedisciplineerd een stuk minder en proactief toen 
nog helemaal niet. 

Ik volgde de opleiding Integrale Veiligheidskunde, maar switchte later naar 
Social Work omdat ik tot het besef kwam mensen te willen helpen. Maar dat 
wilde ik niet leren vanuit een schoolsysteem. Ik had al een behoorlijk netwerk 
en wilde dat zo snel mogelijk benutten. Mensen die gepassioneerd spraken over 
de dingen die ze leuk vinden, daar luisterde ik graag naar. Als je leert luisteren 
steek je er zelf ook wat van op. Terwijl ik zelf nog zoekende was. 

Na workshops te hebben gevolgd bij Quardin werd ik geconfronteerd  
met de muren waar ik tegen aanliep. Fariesh merkte op dat mijn netwerkskills 
mijn vertrekpunt moesten zijn. Zo gezegd zo gedaan: in de bibliotheek zette ik 
mijn netwerk in om nieuwe deelnemers enthousiast te maken. Sinds de eerste 
workshops waarin ik zelf een rol had, is dat nooit meer gestopt. 

Ik heb vooral geleerd structuur aan te brengen in mijn werk, planningen 
te maken, maar ook gewoon te beginnen. Schuif het niet voor je uit. In de 
afgelopen jaren heb ik de ontwikkeling van Quardin van dichtbij meegemaakt. 
Ik coach jongeren bij de Music Academy en ben creatief directeur van Quardin. 
Ook run ik verschillende bedrijven, waar ik o.a. campagnes bedenk voor grote 
bedrijven. Samen met een vriend onderhoud ik een boksschoolcommunity, 
organiseer ik het evenement ‘Stuk voor stuk’ en draag ik bij aan het Notendop 
creative-collectief. Mijn fundament ligt in het maken van kunst, het schrijven 
muziek en het releasen van eigen liedjes en die van anderen. 
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Loulou

Samen met mijn compagnon hadden we plannen om een eigen bedrijf te 
starten, maar we wisten allebei niet goed wat daarvoor nodig was. We waren 
toen al langer bezig met representatie in verhalen en illustraties. Tijdens de 
masterclass heb ik vooral geleerd hoe ik moet netwerken en op welke wijze 
je dat kan inzetten. Zo hebben we hulp gevraagd aan andere professionals 
die ons verder hebben geholpen in het oprichten van onze uitgeverij. Met 
Uitgeverij Wilde Haren, het bedrijf dat wij hebben opgericht vlak voordat we 
aan de masterclass deelnamen, brengen we nu boeken uit met illustraties die 
onze diverse samenleving weerspiegelen. 

Boekentip 
Hoe Anansi de verhalen van de wereld bevrijdde – Maarten van Hinten 
In dit boek zijn oude volksverhalen in een nieuw jasje gestoken. Ik leer hierin veel 
over de orale traditie van Suriname.       





Colofon

Fotografie – Fred Santos
Interviews – Denise van Rooijen
Samenstelling – Bibliotheek Rotterdam

De expositie en deze uitgave zijn mogelijk gemaakt door
 Probiblio, Quardin en Bibliotheek Rotterdam.


