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De omgang met mensen uit
een andere cultuur is vaak
omgeven door een klein en
soms groter mysterie. Er is
een verborgen werkelijkheid
die, eenmaal aan het licht
gekomen, verrassend,
teleurstellend of juist prachtig
kan zijn. Er niet één enkele
werkelijkheid, die steeds weer
lijkt die te verschuiven met de
context waarin we met de
Ander omgaan. Of is het juist
onze eigen werkelijkheid die
verschuift? Want we zijn de
Ander voor elkaar.
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Als migranten zich in een nieuw land
vestigen krijgen ze vaak te maken
met situaties waarin cultuurverschillen
naar voren komen. Normale,
dagelijkse situaties kunnen plezierig
zijn, maar ook ongemakkelijk of zelfs
verbijsterend. En niet alleen voor de
nieuwkomer. Vrijwilligers, buren en
hulpverleners kunnen zich ook
verbazen over een ontmoeting met
een migrant.
Neem een vluchteling uit een land
waar de samenleving erg hiërarchisch
is ingesteld. Een doktersbezoek in het
egalitaire Nederland kan een
verrassing zijn omdat de dokter aan
de patiënt kan vragen wat hij of zij

zelf denkt dat de reden van de klacht
is. De gemakkelijk te lezen verhalen
laten de verschillen zien met de
Nederlandse cultuur, geven inzicht in
de oorzaak en tips om deze op een
positieve manier te overbruggen.
Illustraties helpen de gebruiker door
de verschillende situaties te
navigeren. De uitleg wordt gegeven in
duidelijke taal die voor iedereen is te
begrijpen. Voor degene die meer wilt
weten is er verdere uitleg, gebaseerd
op wetenschappelijk onderzoek. De
verhalen laten de dagelijkse besognes
zien van de fictieve familie Yousef, een
vluchtelingengezin uit Syrië dat zich in
Nederland vestigt.

