charity queen

Hanna Verboom
in het oude Filmmuseum in het vondelpark zit het tijdelijke
atelier van actrice Hanna Verboom (29), waar ze schildert én
werkt voor haar stichting GET IT DONE. jackie spreekt haar tijdens
haar mini-mediasabbatical. ‘ik probeer een nieuwe koers te varen’

nieuwe koers Haar passie voor
charity kreeg Hanna met de paplepel
ingegoten. Ze groeide op in Afrika,
waar haar ouders ontwikkelingswerkers
waren. De laatste jaren heeft Hanna
keihard gewerkt aan haar acteercarrière,
maar nu is het tijd voor een nieuwe fase.
Ze heeft zich bewust een tijdje teruggetrokken uit het mediageweld dat bij het
leven van een actrice hoort. ‘De feestjes,
de premières, de gala-awards; daar heb
ik even genoeg van,’ vertelt Hanna in
haar temporary atelier, dat vol staat met
vintage stoelen en banken, een grote
houten tafel in het midden en zelfgemaakte schilderijen aan de wanden.
‘Ik doe nu bewust minder interviews
en heb even een pauze voor mezelf
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film Snowfever
en de series De
Co-assistent en
Feuten. Naast
haar acteerwerk
schildert Hanna en
is ze oprichter van
de stichting Get It
Done, een online
global community
die gebruik maakt
van social media
om kleinschalige
ontwikkelingsprojecten te
promoten en te
ondersteunen.

genomen. In het begin was het heel spannend om een stapje
terug te doen. Als je je minder druk maakt om de buitenwereld,
word je met jezelf geconfronteerd. Maar toen ik daar doorheen
was merkte ik dat het vooral heel bevrijdend is. Er ontstaan weer
nieuwe dingen, nieuwe plannen. Maar ik ben niet helemaal
gestopt met acteren, hoor. Ik ben net weer begonnen met de
opnames voor de nieuwe serie Feuten. Ik probeer gewoon een
andere koers te varen.’

alexander mcqueen Met haar goede wil voor de wereld is het niet zo dat Hanna de hele dag door fairtradeproducten
eet en batterijen verzamelt. ‘Je kunt toch allebei doen? Een beetje
bewust maar toch lekker leven. Laatst had ik op het vliegveld een
Alexander McQueen-tas gekocht. In de uitverkoop, weliswaar.
Dat was echt zo’n you deserve it-momentje. Onze generatie doet
het allebei. Aan de ene kant willen we op reis een sloppenwijk in
India bezoeken, maar toch ook een nachtje verblijven in dat luxe
resort. Who are we to judge?’ Met
de aankomende FashionBash van
Carolien Spoor (zie kader) is ze nog
niet zo erg bezig. ‘Ik moet nog even
in mijn kast duiken, maar ik heb
vast wel wat,’ lacht ze. ‘Hoewel ik
dit initiatief van Carolien fantastisch
vind, geloof ik eigenlijk niet zo in BN’ers en goede doelen. Het
is vaak vooral business. Ik wil dan ook liever niet dat Get it Done
om mij draait. Aan de andere kant levert het ook weer aandacht
op. Dat vind ik nog een lastig ding.’
New York is het volgende project, ze gaat er de komende maanden workshops en acteerlessen volgen. Daarnaast heeft ze ook
een script geschreven voor een korte film. ‘Een eerste stap op
weg naar mijn grote droom: een link leggen tussen ontwikkelingshulp en film. Als het daar nog eens van komt, ben ik
echt gelukkig.’

‘Je kunt ook
bewust en toch
lekker leven’

FashionBash Carolien Spoor (zie pagina 36) besloot
dat de opbrengst van haar FashionBash dit jaar volledig gaat naar GET IT DONE. ‘Vorig jaar was ik ook bij de
FashionBash en ik vond het een fantastisch initiatief,’
zegt Hanna enthousiast. ‘Ik stelde toen aan Carolien
voor om de BN’ers zelf te laten kiezen waar het geld
naartoe gaat. Carolien was al fan van GET IT DONE en
zo is de samenwerking ontstaan. Te gek, natuurlijk.’
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Get It Done is een online platform, waar kleinschalige charityprojecten over de hele wereld een gezicht krijgen. Het idee
ontstond nadat Hanna vriendinnen werd met Cheruto, een
zevenjarige aidsweesje dat geld nodig
had voor medicijnen en onderdak. ‘Ik
merkte hoe makkelijk het is om, dankzij
•
direct contact met iemand die het nodig
Wie is Hanna
heeft, geld in te zamelen,’ vertelt ze. ‘We
Hanna Verboom
hebben nu zo’n veertig projecten afge(29) groeide op in
rond over de hele wereld. We zijn anders
Kenia, Oeganda
dan andere goede doelen omdat we heel
en Soedan. Rond
transparant en laagdrempelig zijn. Bij
haar twaalfde
ons geef je niet zomaar geld, je bent echt
verhuisde ze naar
betrokken. De resultaten kun je 24/7
Rotterdam, later
volgen op de site.’ Daarnaast kunnen de
studeerde ze
donateurs zelf een project aandragen,
filosofie en econode zogenoemde movers. ‘Zo is er iemand
mie in Amsterdam
die met het idee kwam om voor een
en werkte ze als
kindertehuis in Nepal zonnepanelen in
model. Nu staat
te zamelen en zo het tehuis van stroom
ze bekend als
voorzien. In Kameroen hebben we een
actrice, ze speelde
project om vrouwen te leren schapenhoofdrollen in
hoeden. Het zijn kleine, maar heel
onder meer de
bijzondere projecten.’
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