AL-AMAARAH - VAN OOST NAAR WEST
SYRIAN – DUTCH ARCHITECTURE LAB
Nisreen Daboul en Razan Karnoub, architecten uit respectievelijk Damascus en Allepo, Syrië
zijn meer dan een jaar geleden gevlucht. Beide vrouwen wonen sinds het najaar van 2015 in
Nederland.
Via de gemeente Utrecht en vrijwilligers zijn we in contact gekomen met elkaar. Wij gaan
samenwerken! Wij zijn MONK architecten, SVP architectuur en stedenbouw en Cross
architecture.
Samen met Nisreen Daboul en Razan Karnoub vormen we Al-Amaarah, Syrian – Dutch
Architecture Lab. In het Arabisch betekent Al-Amaarah, de architect, de vormgever.
In dit lab doen we onderzoek en maken we ontwerpen van onze woon- en leefomgeving.
Vanuit de verschillende culturele achtergronden leren we van elkaar en proberen we elkaar
te versterken. Komen we tot verrassende nieuwe inzichten en denken we een bijdrage te
kunnen leveren aan de opgave die is gesteld om (Syrische) vluchtelingen met status te
kunnen huisvesten.
Waar in veel studies de nadruk ligt op de kwantitatieve opgave, focussen wij op de
kwalitatieve opgave en zetten we de mens centraal (uiteraard zonder de financiële
haalbaarheid uit het oog te verliezen).
Hoe wil deze doelgroep graag wonen, welke plattegronden passen bij de culturele
achtergronden van vluchtelingen, hoe wil men de openbare ruimte graag gebruiken. Maar
ook hoe ruimte geboden kan worden aan het ondernemerschap van deze groep
vluchtelingen zodat ze niet alleen in Nederland kunnen wonen maar ook werken en hier echt
hun ‘thuis’ kunnen maken.
De samenwerking moet leiden tot meer diversiteit in de Nederlandse architectuur en
woningbouw plattegronden,tot nieuwe aantrekkelijke woonmilieus en bijzondere openbare
ruimtes. En een snellere integratie van statushouders in de Nederlandse maatschappij
omdat men er zich thuis voelt. In buurten, wijken en stadsdelen waarnaast wonen ook
ruimte is voor ondernemerschap van nieuwe Nederlanders, waardoor de stad er sterker van
kan worden.
We zoeken opdrachtgevers, gemeenten en ontwikkelaars die samen met ons verder willen
denken en ontwerpen. Met als doel om samen een project te realiseren. En daarmee
Nisreen en Razan ook de mogelijkheid te bieden voor een professionele start in Nederland.
Dus niet meer terugkijken, hoe moeilijk dat ook is, maar vooruit kijken en investeren in het
land waar je nu woont en een bijdrage leveren aan de samenleving. Grenzen verleggen!
Wilt U meer weten of op de hoogte blijven van wat we aan het doen zijn?
U kunt mailen naar onderstaande contactpersonen.
Of kom op woensdag 30 november naar ons bij SVP in Amersfoort. Dan kunnen we de eerste
ontwerpen en casus laten zien!

Nisreen Daboul
Razan Karnoub
Maartje Luisman SVP Architectuur en Stedenbouw mailadres: luisman@svp-svp.nl
Casper Schuuring MONK architecten mailadres: casper@monkarchitecten.nl
Marcel Blom Cross Architecture mailadres: blom@cross-architecture.net

