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Beschrijving
Er lijkt een hoop mis te gaan met de
Marokkaanse jeugd. Logisch, als je
bedenkt dat ze tussen twee
contrasterende culturen opgroeien. Hoe
moet je bijvoorbeeld omgaan met de
Nederlandse vrije seksuele moraal,
terwijl je thuis niet kunt praten over je
veranderende lichaam?
Fati Benkaddour slaat een brug tussen de
Nederlandse en de MarokkaansIslamitische cultuur, door op elk
onderwerp dat voorkomt in het
dagelijkse leven van jongeren aan de ene
kant uit te leggen hoe het hoort volgens
de Marokkaans...

Beschrijving
onzekerheden weg. Ze spreekt met
deskundigen, geeft praktische informatie
en doorbreekt taboes om te laten zien dat
deze het inzicht, de preventies en
oplossingen blokkeren. Hoe overleef ik
Nederland? is hét handboek voor de
moderne Marokkaanse jeugd die zelf het
initiatief neemt.
Recensie(s)
NBD|Biblion recensie
De Marokkaanse jongeren hebben het
niet gemakkelijk in Nederland. Dit boek
van de Nederlandse schrijfster/actrice en
medisch biologe Benkaddour, van
Marokkaanse komaf, biedt deze
jongeren een handleiding aan hoe zij hun
situatie kunnen verbeteren. De uitgave
behandelt vier thema's, namelijk cultuur
en identiteit, seksualiteit, school en stage
en tenslotte conflict en
(kinder)mishandeling. Op directe en
openhartige wijze bespreekt ze de
problemen waarmee Marokkaanse
jongeren te kampen hebben en biedt
oplossingen hoe daarmee om te gaan.
Haar betoog zit (psychologisch)
analytisch en helder in elkaar en ze
deinst niet terug voor taboes in de
Marokkaanse gemeenschap als seks voor
het huwelijk, abortus, homoseksualiteit
en mishandeling binnen het gezin. Ze
last diverse interviews met Marokkaanse
Nederlanders in die hun visie op de
problemen geven. Adressen van
websites en literatuur verwijzen naar
verdere hulp. Dit leesbare boek, dat
overigens wel een zekere opleiding
vereist, is geillustreerd met enkele
tekeningen en kaartjes.
(NBD|Biblion recensie, Dr. J. Kroes)

