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VERDACHT GOEDKOOP

Door: Lydia Bloemhof en Annemarie Heeringa  
Meeting Point Amsterdam

Vandaag is de Europese dag  

tegen mensenhandel

Let’s go Dutch! Dat klinkt bekend én goed, toch? Het betekent dat u de rekening wilt 
splitsen en zegt iets over hoe we in Nederland in het leven staan: we geven liever niet 
te veel geld uit. We willen graag goedkoop. Goedkope kleding, goedkope massage, 
goedkope klusjesman, goedkope champignons en een goedkope schoonmaker. Maar als 
wij niet de prijs betalen, wie dan wel?

Hieronder drie voorbeelden vanuit ons eigen Nederland:
• Amir werkt dagelijks met een glimlach op de markt, ondertussen maakt hij lange 

dagen van 12 uur per dag voor €20, en slaapt hij in het magazijn. 
• Gina verzorgt je nagels en voorziet ze weer van een mooi kleurtje voor een 

mooie prijs. Tegelijkertijd maakt ze extreem lange werkdagen in een niet 
geventileerde werkruimte en wordt ze door haar werkgever bedreigd om hier 
maar niet over te klagen. 

• Zahra zorgt dat alle hotelkamers schoon en opgeruimd zijn voordat de nieuwe 
gasten komen. Ze maakt lange dagen en een pauze hoort daar niet bij. Veel 
verdient ze niet, ze wordt verbaal gekleineerd en werkt volgens haar baas nooit 
hard genoeg. 

Veel mensen in vele verschillende sectoren worden dagelijks uitgebuit. Zij maken 
lange dagen, krijgen weinig tot niets betaald en moeten werken onder slechte 
omstandigheden. Mensenhandel lijkt een ver van je bed show, maar het is wel degelijk 
dichtbij. De keuzes die wij maken in de producten die we kopen of de diensten die we 
gebruiken, spelen hierin een rol. Jij speelt hierin een rol. Welke keuze maak jij?

Geld is handig om te hebben, maar kan ook een afgod worden. In Matteüs 6:24 (BGT) 
lezen we: 

Je kunt niet trouw zijn aan twee bazen tegelijk. Want je zult altijd meer liefde 
hebben voor de één dan voor de ander. En je zult altijd meer respect hebben  
voor de één dan voor de ander. Je kunt dus niet tegelijk voor God en voor het 
geld leven. 

Maandag 18 oktober
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