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Een scheutje liefde bij de koffie
op 21 september 2018 door Renee Bekkers

Als je op Facebook de foto’s van haar gerechten bekijkt, loopt het water je in de mond. Zet je voet
over de drempel in haar zaak, daalt er een rust over je neer. Proef je haar koffie, weet je dat je er
nog 1 wilt. En ontmoet je Farèn, voel je je geen klant. Je bent haar gast. Farèn serveert veel meer
dan een hapje en een drankje in haar zaak aan de Frankenstraat 200. Wat? Dat vertelt ze je graag
zelf. Plus ze trakteert je in dit artikel op haar levensverhaal.
20 jaar geleden kwam de Perzische Farèn Sallak als politiek vluchteling naar Nederland. Ze wachtte 3
jaar lang op haar verblijfsvergunning. Toen die eindelijk kwam, ging ze studeren. In Teheran werkte ze 12
jaar als sportlerares, maar in Nederland werd haar diploma niet erkend. Ze haalde haar
onderwijsbevoegdheid en ging in Tilburg aan de slag op een school. Farèn: “Dat was geen succes. Ik
sprak de taal niet goed genoeg en mijn studenten lachten om me. Logisch, het waren pubers. Dus ik
besloot een andere weg in te slaan.”
Thuis in Maastricht
Ze schoolde om naar maatschappelijk werker omdat met mensen werken haar passie is. “17 jaar lang
was ik maatschappelijk werker op veel verschillende plekken in Nederland. Ik heb in bijna elke provincie
gewoond of gewerkt. Alleen Groningen ontbreekt nog. Honkvast ben ik niet. Als me iets aanspreekt, ga ik
ervoor.” Zo streek ze 3 jaar geleden neer in Maastricht. “Voor een baan én voor de liefde”, vertelt ze.
Beide behoren inmiddels tot het verleden, maar toch bleef ze. “Ik voel me hier thuis. Ik heb hier zo veel
waardevolle contacten. De gastvrijheid en klasse van Maastricht doen me aan Teheran denken. Plus ik
heb hier nog iedere dag het gevoel dat ik op vakantie ben: de omgeving is prachtig. Dus ja, voorlopig blijf
ik.”

Een carrièreswitch
Ruim een jaar geleden maakte Farèn een nogal drastische carrièreswitch. “Na 17 jaar als maatschappelijk
werker en ellende van mensen, had ik de energie niet meer om op te boksen tegen de muren waar ik
tegenaan liep: te weinig subsidies voor bepaalde doelgroepen of bureaucratische processen.” En dus
opende ze een eetgelegenheid. “Want ook zo kan ik werken met mensen. Ik luister naar hen als ze daar
behoefte aan hebben. Ik geef tips als ze erom vragen. Ik lach met hen. En ik ben stil als ik merk dat dat
nodig is.”
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Ontmoeten centraal
Alleen of met hulp van vrienden of vrijwilligers kookt ze voor haar gasten. Regelmatig verzorgt ze ook de
catering van feesten en evenementen. Farèns ogen twinkelen als ze over haar zaak vertelt. “Eten en
drinken zijn laagdrempelige manieren om elkaar te ontmoeten. Het verbindt mensen. En dan groeit er ook
iets tussen mensen: liefde. Geen romantische, maar liefde voor je medemens. Die zit in elk van ons, maar
vaak staan culturele verschillen of drukte deze liefde in de weg. Het helpt als je die liefde aanspreekt.
Daar zie ik een rol voor mezelf en deze plek weggelegd.”
Een klare lucht
Dat het werkt, bewijst het volgende verhaal. “Deze week liep een oud dametje binnen. Ze klaagde steen
en been. Ze kwam uit Sittard en moest hier ergens zijn, maar kon de weg niet vinden. Het was de laatste
keer dat ze hier zou komen, zei ze boos. Ik gaf haar een kop koffie en luisterde naar haar. Daarna bood ik
haar nog een kop soep aan. En opeens klaarde de lucht op. Ze begon te vertellen hoe ze vroeger ook
altijd zelf soep maakte. We haalden samen fijne momenten op. Ter afscheid schudde ze mijn hand. Ze
beloofde terug te komen met haar man. Dat zijn mijn geluksmomenten. Want ik heb haar bereikt. Ze was
hier niet als klant, maar als gast.”
Wittevrouwenveld
Farèns zaak ligt in Wittevrouwenveld. Een wijk die haar als gegoten past. “De diversiteit is prachtig. Je
hebt hier mensen in alle soorten en maten. Daar ben ik enorm van gecharmeerd.” Dit weekend heb je
trouwens grote kans om Farèn in een andere setting in Wittevrouwenveld tegen het lijf te lopen. Want voor
haar deur vindt het allereerste buurtfeest van de bewoners van de Frankenstraat en Groene Loper plaats.
“Ik organiseer het samen met een aantal buurtbewoners en het wordt een echt feest. Ik verheug me erop.”
Inloopspreekuur Bedrijfscontactpunt voor internationals
(Startende) ondernemers kunnen in Maastricht gratis terecht met vragen rondom bedrijfshuisvesting,
vergunningen, bestemmingsplannen enzovoorts bij het Bedrijfscontactpunt Maastricht van de gemeente
Maastricht. Dit is het centrale aanspreekpunt voor het bedrijfsleven. Sinds begin 2018 heeft het
Bedrijfscontactpunt ook tweemaal per maand een gratis spreekuur voor internationals op het Maastricht
International Centre in het Centre Céramique. Kijk op www.bedrijfscontactpunt.nl voor meer informatie.

