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Princess Raihaana, een van de finalisten Indian Beauty Queen vertelt haar verhaal: 

“Arosa is mijn redding geweest” 

Raihaana Ainoel is finaliste in de Indian Beauty Queen verkie-

zing, een verkiezing voor vrouwen binnen de Hindoestaanse 

gemeenschap. In deze verkiezing gaat met om meer dan al-

leen een mooi uiterlijk. Zo worden de deelnemende vrouwen 

gestimuleerd om zich in te zetten voor  goede doelen. Vanuit 

haar eigen ervaringen heeft Raihaana ervoor gekozen om zich 

in te zetten voor de vrouwen die in opvang van Arosa verblij-

ven om hen op 8 maart, Internationale Vrouwendag een ge-

heel verzorgde beauty-ochtend te bezorgen.  

 

Raihaana Ainoel en Faricha Khan van Faricha Helpt hebben 

begin dit jaar contact opgenomen met Stichting Arosa voor 

dit initiatief. 

 

Op 1 maart heeft Raihaana samen met mede-finaliste Ran-

jeeta Doerga bij Arosa een interview gegeven over haar be-

weegredenen zich in te zetten voor de vrouwen in de opvang 

bij Arosa. Dit is haar verhaal. 

 

 

 Foto: Raúl Neijhorst 

 

“Via deelname aan Indian Beauty Queen wil ik me inzetten voor vrouwen die slachtoffer zijn van gewelds- en ze-

denmisdrijven. Mijn motivatie is gevormd doordat ik zelf op jonge leeftijd seksueel ben misbruikt. Ik heb meege-

maakt hoe het je leven op z’n kop zet. Het is verschrikkelijk dat dergelijke misdrijven plaatsvinden. Iedere vrouw 

die hiervan slachtoffer wordt gaat door een hel. Ik wil deze vrouwen stimuleren om hun leven weer op te pakken.” 

Raihaana op http://www.indianbeautyqueen.com/finalisten-2018/  

 

 

Waarom hebben jullie ervoor gekozen om je in te zetten voor Arosa?  

(Raihaana) Arosa is mijn redding geweest. Ik ben zelf cliënt geweest bij Arosa. Ik zat in een relatie met 

heftig huiselijk geweld: mijn ex heeft geprobeerd mij neer te steken en heeft mij overgoten met ben-

zine. Een medewerker van Arosa heeft mij toen erg geholpen. Binnen de Hindoestaanse gemeen-

schap mag je niet over je problemen praten. Je moet vooral laten zien dat het goed met je gaat en dat 

je bijvoorbeeld geld hebt en mooie kleding. Bij Arosa mocht ik wél praten over wat mij overkomen is, 

zowel over de mishandeling door mijn ex als over het seksueel misbruik uit mijn jeugd, dat had ik 

daarvoor nooit mogen doen. Ik heb aan het misbruik een post traumatisch stress syndroom overge-

houden, zoveel impact heeft het op mijn leven gehad.  

 

De medewerker van Arosa heeft mij ook erg geholpen op het moment dat mijn ex aangaf dat hij weer 

een nieuwe kans wilde, hij zou deze keer hard zijn best doen. Daar raakte ik erg van in paniek want dit 

wilde ik niet. We zijn toen in therapie gegaan bij De Waag. De verandering bij mijn ex was van korte 

duur, toen zijn voorwaardelijke straf erop zat, is hij weer in zijn oude gedrag vervallen. Gelukkig heeft 

Jeugdzorg dit ook gezien en voor mij is het nu een afgesloten hoofdstuk. Ik doe geen water meer bij 

de wijn; het water en ook de wijn is op! 

 

http://www.indianbeautyqueen.com/
https://www.facebook.com/Farichahelpt/
http://www.indianbeautyqueen.com/finalisten-2018/
https://dewaagnederland.nl/
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(Ranjeeta) Ook ik herken de problematiek van een gesloten gemeenschap. Ik was zwanger toen ik 16 

jaar was en ik kon nergens terecht met mijn verhaal. Alles wat je familie schande kan toebrengen, 

mag je niet naar buiten brengen. 

 

Raihaana, je vertelt dat je voorheen nog nooit van Arosa had gehoord, hoe ben je destijds met 

Arosa in contact gekomen? 

Mijn situatie werd besproken in het Veiligheidshuis, daar zat ook een medewerker van Arosa bij, zij 

heeft toen contact met mij opgenomen. Ik kende Arosa niet en had alleen contact met de politie. Er 

waren wel aangiftes gedaan tegen mijn ex maar mijn zaak werd geseponeerd omdat ik niet meer ze-

ker wist of mijn ex letterlijk had gezegd dat hij mij in brand wilde steken. Gelukkig had de medewerker 

van Arosa ook toegang tot de politiedossiers en zij heeft toen alles op alles gezet om mij te helpen en 

heeft daarvoor zelfs de officier van justitie benaderd.  

 

Jullie doen mee aan de Indian Beauty Queen verkiezing? 

(Raihaana) Door het meedoen aan de Indian Beauty Queen verkiezing krijg je iedere zondag trainin-

gen. Hierdoor ga je sterker in je schoenen staan en we besloten ons verhaal ook met lotgenoten te 

delen. Met één stem bereik je niet veel maar Ranjeeta en ik hebben hetzelfde doel: het taboe doorbre-

ken binnen de Hindoestaanse gemeenschap, opkomen voor lotgenoten en je stem laten horen. In je 

eentje bereik je niet veel maar samen staan we sterk. 

 

(Raihaana) Ik vind dat er meer aandacht moet komen voor huiselijk geweld en er moet meer verande-

ren ten gunste van de vrouwen en hun kinderen. Als er een situatie van huiselijk geweld is, doet de 

politie een zorgmelding bij Veilig Thuis, vervolgens wordt Bureau Jeugdzorg ingeschakeld. Maar juist 

dat maakt moeders bang om hun kinderen kwijt te raken, hierdoor durven zij geen stappen te zetten. 

Ik vind dat je die moeders juist moet stimuleren om hulp te vragen: als zij naar 112 bellen moet dit al 

voldoende signaal zijn om direct een crisisteam langs te sturen en het gezin op te vangen. Die vrouw 

heeft namelijk op dat moment direct hulp nodig. Veel vrouwen blijven te lang in een gewelddadige re-

latie uit angst de kinderen kwijt te raken. In veel culturen en ook in de Hindoestaanse cultuur dreigen 

de mannen hier ook mee door te zeggen: ‘ik ga zorgen dat je je kinderen kwijt raakt’.  

 

Ranjeeta wat is jouw drijfveer om je in te zetten voor Arosa? 

Juist ook omdat ik zelf jong moeder ben geworden, probeer ik tienermoeders te helpen. Via Facebook 

krijg ik veel berichten van jonge moeders die niet weten wat hun rechten zijn of waar ze terecht kun-

nen met hun vragen. Als je niet weet dat een stichting bestaat, kun je er ook geen hulp vragen. Door 

mijn inzet voor Arosa hoop ik ook meer contacten te kunnen leggen en informatie kan krijgen waar 

deze tienermoeders voor hulp terecht kunnen. Er zijn meer stichtingen dan alleen Jeugdzorg en Kin-

derbescherming die jonge moeders kunnen helpen. 

 

(Raihaana) We willen ook laten zien dat je je niet hoeft te schamen om in de opvang te zitten, vaak 

ook dreigt familie dat als je met je problemen naar buiten treedt, ze je niet meer willen zien. Wij heb-

ben ook een interview aan de Havenloods gegeven. Als reactie daarop hebben veel vrouwen, vooral 

vrouwen uit de Hindoestaanse gemeenschap, ons berichten gestuurd. Zij zeiden letterlijk dat zij het 

zat waren om nog langer mooi weer te spelen. De vrouwen komen naar mij en naar Ranjeeta toe 

maar ze weten alleen niet waar zij dan verder naartoe moeten. Deze vrouwen hebben meestal alleen 

contact met de familie en zijn ook bang voor de familie: “Wat gaat de omgeving zeggen als ik hulp ga 

vragen? Ik ben dan degene die schande over de familie brengt.” Vaak ook weten de vrouwen niet 

waar zij naar toe kunnen, het was mijn geluk dat die medewerker van Arosa bij het overleg op het Vei-

ligheidshuis was juist op het moment dat mijn situatie daar werd besproken. 
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(Ranjeeta) Het valt mij op dat Arosa vooral kijkt naar het belang van het gezin en niet klakkeloos regel-

tjes volgt. Natuurlijk moet Arosa zich ook aan de procedures houden, maar ze denken wel mee en on-

derzoeken de situatie eerst. Als ik kijk naar mijn eigen situatie: ik ben destijds wegens geweld wegge-

gaan bij mijn ex, ik ben door hem bewusteloos en het ziekenhuis ingeslagen. Mijn ex wilde na een 

paar jaar ineens een omgangsregeling met mijn zoontje. Ik moest daaraan meewerken want dit waren 

de procedures en het zou in het belang van mijn zoontje zijn, ook al was mijn zoontje getuige geweest 

van de mishandelingen. Ik nam een advocaat in de arm en heb bezwaar gemaakt, in eerste instantie 

werd ik door de rechter in het gelijk gesteld. Mijn ex ging echter in hoger beroep en er werd alsnog 

een regeling getroffen waarbij mijn ex zijn kind kon zien. Als proef kon hij zijn zoon gedurende een half 

jaar ontmoeten in het Veiligheidshuis. In die zes maanden is hij precies één keer komen opdagen 

waarna de rechter (gelukkig) besloot dat een omgangsregeling niet in het belang van mijn kind is. 

 

Ranjeeta je studeert nu? 

Ja ik studeer notarieel recht aan de Universiteit van Leiden en werkt daarnaast bij een notariaat als 

registergoedbehandelaar. Ik ben nu wel specifiek met notarieel recht bezig omdat ik later een eigen 

notariskantoor wil beginnen maar in mijn studie heb ik ook veel basisrecht geleerd. Ik wil deze kennis 

inzetten om tienermoeders juridisch advies te geven en te informeren over regels en hulp. Ik wil voor-

komen dat tienermoeders alleen maar negatief in het nieuws komen omdat ze zo jong moeder zijn ge-

worden. 

 

Jullie trekken veel met elkaar op tijdens de verkiezing van de Indian Beauty Queen. Kenden jul-

lie elkaar voor die tijd al? 

(Raihaana) Je we kenden elkaar al en hadden samen ook al plannen, maar toen wij allebei moeder 

werden, waren we vooral daar druk mee. Toen kwamen we elkaar ineens tegen tijdens de verkiezing 

en bleken we samen finalisten. Maar we zijn zeker geen concurrenten. We willen ook niet persé win-

nen maar we willen vooral mensen bereiken met onze boodschap en deze verkiezing geeft ons daar-

voor handvatten. We doen dat graag samen want met elkaar kunnen we meer bereiken dan apart, sa-

men sta je sterk. 

We zijn ook blij dat er juist binnen de Hindoestaanse gemeenschap, waar nog zoveel taboes heersen, 

zo’n initiatief is als de Indian Beauty Queen verkiezing die er juist een punt van maakt om taboes te 

doorbreken. Ze geven gescheiden vrouwen, getrouwde vrouwen en alleenstaande vrouwen de kans 

om hun stem te laten horen.  

 

(Ranjeeta) Het mooie van de Indian Beauty Queen verkiezing is dat het niet alleen om de mooie bui-

tenkant gaat. Zo hebben wij ook geen bikini-ronde want het gaat er helemaal niet om je lichaam te la-

ten zien. De beauty outside telt ook wel, maar het gaat vooral om de beauty inside: hoe jij bent en hoe 

jij je ontwikkelt en wat je wilt mensen meegeven is daarin het belangrijkste.  

(Raihaana) Dat vinden wij het mooie van de Indian Beauty Queen: dat ze zeggen “schoonheid gaat 

niet alleen om de buitenkant, ook de schoonheid die je binnenin je hebt telt: wat wil je voor je mede-

mens doen”. Daarom worden de kandidaten ook gestimuleerd zich in te zetten voor goede doelen.  

(Ranjeeta) Je inzetten voor goede doelen bepaalt 50% van de punten die je kunt winnen, zo veel be-

tekenis heeft het.  

 

Mag je zelf deze goede doelen kiezen? 

(Ranjeeta) Ja, je kiest een goed doel dat dicht bij je ligt plus alle kandidaten verzamelen met elkaar 

geld in om in India waterpompen en voedsel, kleding en verzorgingsmiddelen te doneren. De winna-

res van de verkiezing gaat ter plekke in India kijken waar het meest behoefte aan is en waar het inge-

zamelde geld naar toe gaat. 
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(Raihaana) India staat bekend als een corrupt land, als je alleen geld doneert, weet je niet of dat goed 

terecht komt. Daarom kiest de organisatie er bewust voor om ter plekke te kijken wat er nodig is zodat 

de mensen daadwerkelijk de spullen krijgen die ze nodig hebben.  

(Ranjeeta) We kiezen ook goede doelen vanuit ons hart of waar we zelf mee te maken hebben gehad. 

We hebben ons bijvoorbeeld ingezet voor de kinderen via Stichting Jarige Job. Op Valentijnsdag heb-

ben we voor 50 eenzame ouderen een Valentine Dinner Party georganiseerd waarbij we de zaal, het 

cabaret, eten, drankjes, dans, bloemen en de bedankjes allemaal gesponsord hebben gekregen. 

Dankzij onze deelname aan de verkiezing willen veel mensen ons sponsoren: de Beauty Queen sjerp 

opent deuren!  

 

Delen jullie op 8 maart ook jullie eigen ervaringen met huiselijk geweld? 

(Raihaana) Ja we gaan aan de vrouwen van Arosa ook ons eigen verhaal vertellen, mijn eigen erva-

ring met huiselijk geweld. Maar ook aan de vrouwen vertellen dat we respect voor ze hebben omdat 

ze een moedige keuze hebben gemaakt. Het is niet makkelijk om de stap te zetten en naar de vrou-

wenopvang te gaan.  

(Ranjeeta) Raihaana is ook het levende bewijs dat je uit een gewelddadige relatie kan komen, ze 

heeft haar leven weer opgepakt en laat zien dat het goed is gekomen. 

(Raihaana) Mijn droom is ooit bij Stichting Arosa te werken zodat de vrouwen kunnen zien dat ik het 

levende bewijs ben dat je eruit kunt komen en dat je sterker in je schoenen kunt staan, ongeacht de 

problemen die er nu spelen. Dat is iets dat ik heel graag wil. 

 

Voor 8 maart is onder meer via Faricha Helpt een groep helpers actief om deze dag een succes te 

maken. Het mooie van deze mensen is: ze kennen ons niet, maar ze zijn toch bereid om zich in te zet-

ten, ze gaan deze dag knallen om de vrouwen in de opvang een mooie dag te bezorgen. Al deze 

mensen zetten zich geheel belangeloos in. Dit vind ik zo mooi en we hebben heel veel zin in deze 

dag. Onze boodschap is voor vrouwen door vrouwen. Daarom hebben we voornamelijk vrouwen ge-

vraagd om ons te ondersteunen.  
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Deze mensen werken geheel belangeloos mee aan de beauty-dag op 8 maart Internationale Vrou-

wendag voor de vrouwen in de opvang bij Arosa:  

 

• Visagistes: Rayshree Bhoelai, Reshma Sardjoe,  Celine Santo, Pooja Dihal, Mariëlle Marhoe 

• Fotografen: Dielep Binda van Doubleshot, Aroen Oedairadjsingh 

• Catering: Janice Creations 

• Goodiebags: Anushka Naipal-Ghoerbien van MBS Beauty en Faricha Khan van Faricha Helpt. 

 

Faricha Helpt heeft voor de beauty-dag een aantal helpers verzameld die deze dag mede mogelijk 

maken: 

• Make-up artist: Meera Khan 

• Catering: Farida Khan, Rishma Thakoer 

• Cadeautjes: Fauzia Khan, Razia Akhtar-Khan, Rishie Jokhoe, Inni Saktoe 

• Kapsters: Toya Toyki, Hezna Ozdemir 

 

Tevens zullen studenten van het Albeda Beauty & Fashioncollege van de richting Schoonheidsverzor-

ging en Kapper een bijdrage leveren aan de beauty ochtend bij Arosa. 

 

 
 

Links:  

 

• Indian Beauty Queen verkiezing: http://www.indianbeautyqueen.com/finalisten-2018/ 

• Faricha Helpt: https://www.facebook.com/Farichahelpt/ 

• Albeda: https://www.albeda.nl/beauty-fashion 

• Raúl Neijhorst: https://www.raulneijhorst.nl/ 

 

 

http://www.indianbeautyqueen.com/finalisten-2018/
https://www.facebook.com/Farichahelpt/
https://www.albeda.nl/beauty-fashion
https://www.raulneijhorst.nl/

