
  Alles voor 
       de familie
het offer van Oekraïense vrouwen

Steeds meer hoogopgeleide Oekraïense vrouwen laten huis, man en kinderen 
achter om ouderen te verzorgen in Italië, het snelst vergrijzende land van Europa. 
Dan verdienen ze tenminste nog iets. Het geld sturen ze elke maand naar huis. 
Maar of zij zelf ooit terug kunnen? 

Ze had het een stuk slechter kunnen treffen. Als de Oekraïense 
Angela Nerodyk (39) de balkondeuren opent en het balkon op 
stapt, geurt het naar mandarijnen. In de verte ziet ze de vulkaan 
Vesuvius aan de baai van Napels liggen. Angela woont in bij de 
89-jarige Louisa Sodo, een chique oude Napolitaanse dame.  
Ze bakt taarten, doet de boodschappen voor Louisa en kookt 
tweemaal daags. Vandaag friarielli (een soort broccoli), maar 
zonder worstjes zoals de Napolitaanse traditie voorschrijft. In ruil 
voor de goede zorg mag Angela iedereen uitnodigen die ze wil en 
op  donderdagmiddag en de hele zondag heeft ze vrij. Lousia: 
‘Maar als het slecht weer is, mag ze haar vriendinnen ook hier 
 uitnodigen. Dat vind ik wel gezellig.’ 
Italië is het snelst vergrijzende land in Europa. De Italianen zelf 
kunnen de zorg voor hun ouderen niet aan. Met duizenden 
 tegelijk komen de verzorgers uit Oost-Europa naar Italië gereisd. 
Met name de Oekraïners zijn oververtegenwoordigd. 80 procent 
van de in Italië woonachtige Oekraïners is vrouw. Wie op zondag-
middag op het stationsplein van Napels is, hoeft alleen maar de 

honderden blonde vrouwen te volgen die in de richting van de  
Via Brin lopen. Daar aangekomen waan je je in Odessa of Kiev. 
Oekraïense vrouwen kopen er hun Oekraïense tijdschriften, hun 
baboesjka’s, hun eigen chocola, hun parfum. En, niet onbelang-
rijk, het geeft ze de mogelijkheid om te kijken of familieleden wat 
hebben opgestuurd. Elke zondagochtend komen er bussen vol 
met pakketten uit Oekraïne aan in de Via Brin. Achter de bussen 
knippen Oekraïense kapsters in het geniep voor maar vijf euro. 
In Oekraïne zelf begint men zenuwachtig te worden. Het land 
heeft te maken met een enorme daling van het geboortecijfer en 
als het niet oppast, zal het straks zelf voor haar ouderen honderd-
duizenden migranten nodig hebben, uit nog armere landen. 

Ze zijn sterk, zelfstandig en hoogopgeleid, de Oekraïense 
vrouwen in Italië. 70 procent heeft op z’n minst enkele jaren 
 universitair onderwijs gevolgd. Het zijn voormalig artsen, psycho-
logen, musici en wetenschappers. Neem Irinia Kuchma (30) uit 
Odessa. In Oekraïne haalde ze de hoogste cijfers van de univer- >

Tatiana (links):  

‘Gelukkig geeft  

mevrouw Musella  

me genoeg tijd om 

aan mijn hobby te  

besteden: ik maak 

Oekraïense tassen  

en tafelkleden.’

‘Mevrouw Musella hoeft maar te 
piepen en ik sta aan haar bed’, 
zegt Tatiana Semchuk. ‘Ik hoor 
 alles, als ik boven in mijn eigen 
kamer ben. Mijn deur kan niet 
dicht. Ik ben dag en nacht in dit 
huis te vinden. Ik beschouw het 
als mijn huis. In mijn eigen land 
werkte ik in het ziekenhuis. De 
laatste twee maanden werden we 
uitbetaald in suiker en wodka. 
Wat zet je ’s avonds op tafel voor 
je kinderen. Wodka? In 2000 ben 
ik vertrokken. Veel vrouwen 
 denken dat de mannen voor de 
familie moeten zorgen. Wij 
 Oekraïense vrouwen denken 
daar heel anders over. Misschien 
hebben de jaren onder het 
 communisme ons zo sterk en 
 onafhankelijk gemaakt?’ 
Haar werkgever is blij met een 
arts in huis. ‘Ik wil niet dat mijn 
dochter me de spuiten geeft die 
ik dagelijks nodig heb. Ik heb veel 
liever dat Tatiana dat doet. Mijn 
kleinkinderen gaven Tatiana 
 vorige week een tekening.  
‘Tatiana, je bent de liefste’, stond 
erop. ‘Ik kan dat wel beamen, 
 geloof ik.’ 

Tatiana Semchuk (arts, 50) uit  

Ternopol liet een zoon en dochter  

in de Oekraïne achter om te gaan  

zorgen voor de Italiaanse weduwe 

Helena Musella (75). 

‘Op het laatst 
         werd ik uitbetaald  
   in suiker en wodka’
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De Oost-Europese vrouwen missen hun thuis,  

zo ontstaat er een mini Oekraïense gemeenschap  

in Napels. Ze komen bij elkaar op de markt in de  

Via Brin, vlak bij treinstation Napels Centraal.

>

siteit. Al op 20-jarige leeftijd gaf ze les als lerares aardrijkskunde. 
Maar Oekraïne, sinds haar onafhankelijkheid in 1991 continu in 
crisis, kon de lonen niet meer betalen. Als Irinia geluk had, kreeg 
ze voor een maand werken vijftig euro betaald. Zes jaar geleden 
besloot ze te vertrekken. Zoals ze zelf zegt: ‘Om alles een beetje te 
ordenen. Om een baan te zoeken voor mij en voor mijn man en om 
een huisje te regelen.’ Na een jaar kwam haar man over. En drie 
jaar geleden kregen ze hun eerste kind in Napels. Hun ouders, 
 wonende in Oekraïne, hebben de kleine Irinia, nu 3 jaar, nog 
nooit kunnen zien. Irinia: ‘Dat vind ik vreselijk.  Misschien komt 
het er komende zomer wel van. Maar ik kan ook niet te veel 
 riskeren. Voor je het weet, word je ontslagen. Als zwartwerkers 
hebben we amper rechten.’ Ze wil niet haar hele  leven in Italië 
blijven wonen. ‘Met het geld dat we hier verdienden, hebben we 
een huis gekocht aan de Zwarte Zee. Ik blijf nu nog een paar jaar 
om voor de meubels te sparen. In de tussentijd hoop ik dat het 
goed gaat komen met Oekraïne. Ik maak me  weleens zorgen over 
wie er straks voor mijn ouders zorgt. Ik ben enig kind. Ik heb geen 
zussen die dat kunnen doen. Maar gelukkig zijn mijn ouders nu 
nog jong.’ 

Ze heeft haar kinderen al zes jaar niet gezien, Nina Loboga 
(34) uit Ternopol. ‘Als ik voor een poosje naar Oekraïne zou gaan, 
zou ik mijn baan kwijtraken. Mijn werkgeefster gaat heus niet op 
mij zitten wachten. Er zijn alleen in Napels al duizenden vrouwen 
net als ik die zo kunnen beginnen in de ouderenzorg.’ Haar zoon 
Dima (14) en een dochter Rosanna (13) naar Napels laten komen 
is ook geen optie: ‘Wat moeten ze hier? Er is geen groen op straat. 
Het verkeer is een chaos. In Oekraïne is het veel mooier. Ik verdien 
het geld waarmee zij kunnen studeren en hun eigen land beter 
kunnen maken. Ik stuur bijna al het geld dat ik verdien naar huis. 
Van het beetje dat overblijft, betaal ik mijn huur en de bood-
schappen.’ 
Nataliya Trybushuk is presidente van de eerste organisatie voor 
Oekraïense vrouwen in Italië. ‘We helpen met het zoeken van 
werk en woonruimte. Daarnaast ondersteunen we de vrouwen 
met het verkrijgen van hun verblijfsvergunning en het laten over-
komen van hun mannen en kinderen.’ Nataliya verkeert in de 
 gelukkige omstandigheid dat ze haar man en haar kinderen dicht 
bij haar heeft. Voor de meeste vrouwen is dat niet het geval. ‘In 
eerste instantie gaan ze maar voor een jaar naar Italië. Al snel ko-
men ze erachter dat het geld hier ook niet uit de lucht komt vallen 
en  blijven ze hun terugkeer maar uitstellen. Om hun familie een 
 beter leven te bieden, verliezen ze uiteindelijk die familie. Het is 
heel dubbel.’ Volgens Nataliya zijn er twee typen vrouwen: ‘Ten 
eerste is er de jonge vrouw die naar Italië komt om te werken voor 
een huis, waar ze met haar man kan gaan wonen en een gezin kan 
stichten. Maar je hebt ook de iets oudere vrouw, getrouwd en 
moeder van meerdere kinderen. Deze vrouwen zijn naar Italië 
 gekomen om de studies voor hun kinderen te kunnen betalen.’ 
Vaak uit noodzaak geboren. Hun mannen zitten thuis, hebben 
hun baan verloren en het op een drinken gezet. ‘De verantwoorde-
lijkheid voor de familie komt volledig op de schouders van de 

‘Mijn dochter  
        thuis neemt  
me kwalijk dat   
     ik er niet ben’

Louisa (links): ‘Angela mag dan 

wel uit Oost-Europa komen, voor 

de Napolitaanse keuken draait ze 

haar hand niet om.’

‘Het is gewoon moeilijk om je 
 relatie goed te houden als je zelf 
in Italië zit en hij in Oekraïne’, zegt 
Angela Nerodyk. ‘Veel vriendin
nen van mij zijn gescheiden of 
gaan scheiden. Mijn dochter 

komt een paar keer per jaar over. 
Ze zit midden in haar puberteit 
en neemt het me kwalijk dat ik er 
niet voor haar ben. Ze woont bij 
haar oma in Oekraïne. Een oma 
kan natuurlijk nooit een mama 
vervangen. Maar ik denk dat ze 
mijn besluit wel zal begrijpen als 
ze ouder is.’ 
Angela’s werkgever Louisa:  
‘Angela kan zo prachtig zingen.  
In de Oekraïense taal. Maar als ik 

hier op zondag aan de keuken
tafel zit te kaarten met mijn 
vriendinnen begint ze soms ook 
zomaar oude Napolitaanse 
 liefdesnummers te zingen. En als 
je op zaterdagmiddag mijn huis 
binnenstapt, geurt het heerlijk. 
Alsof ik zelf aan het koken ben 
geweest, haha.’ 

Angela Nerodyk (39) ligt in 

 scheiding. Ze komt uit een dorpje 

bij de Poolse grens, waar haar 

 dochter (19) nog woont. Ze zorgt 

voor de  weduwe Louisa Sodo (89).
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vrouwen te liggen. Dat ze uiteindelijk ook die stap zetten om 
 alleen te emigreren heeft te maken met de wijze waarop zij zijn 
opgevoed. Daarin verschillen ze enorm van migrantenvrouwen 
uit Noord-Afrika en Azië. Die vrouwen hebben alleen geleerd 
 kinderen op te voeden, terwijl het voor Oekraï0ense vrouwen al 
heel lang normaal is dat ze werken. Een van de weinige vruchten 
van het communisme…’ 

De regering Berlusconi heeft in de herfst van 2009 een regeling 
afgekondigd. Iedere huishoudster kan zich met haar Italiaanse 
werkgever bij de burgerlijke stand melden. Kan de werkgever 
 aantonen dat er meer dan twintig uur per week aan werk te 
 verzetten is, dan krijgt de werknemer een verblijfsvergunning.  
In 2002 voerde de Italiaanse regering deze regeling al eens in.  
Er stonden destijds maar 14.000 Oekraïeners ingeschreven, na de 
regeling waren dat er bijna 120.000. En toch is dat aantal maar 
een topje van de ijsberg. In werkelijkheid gaat het misschien wel 
om meer dan het dubbele. De meerderheid van de vrouwen heeft 
namelijk geen verblijfsvergunning omdat ze zwart werk verricht. 
De meeste Italianen hebben helemaal geen zin om hun schoon-
maakster wit te laten werken. Dat verplicht ze tot het invullen van 
allerlei formulieren, belastingafdracht en naleving van het mini-
mumloon. Italianen doen het liefst alsof de vrouwen helemaal 
niet bestaan. 
Niet overal is het namelijk zo gezellig als tussen Angela en Louisa. 
Als we op een dinsdagochtend foto’s komen maken bij Tatiana 
Semchuk en de Italiaanse Helena Musella, worden we onaan-
genaam verrast door de thuiskomst van de schoondochter van 
Helena. Op het moment dat ze ons ziet, belt ze als een bezetene 
haar man op. Ze ontploft tegen Tatiana en schreeuwt haar zonder 
gêne toe hoe ze het in haar hoofd heeft kunnen halen journalisten 
uit te nodigen. ‘Je komt er nog wel achter straks als mijn man 
thuiskomt!’ Ze slaat de voordeur met een klap dicht en vertrekt. 
Tatiana blijft geschrokken achter. ‘Ik hoop niet dat ik mijn baan 
hierdoor kwijtraak’, stottert ze. ’s Avonds vertelt Tatiana aan de 
 telefoon dat ze op haar donder heeft gekregen en dat ze heeft 
moeten beloven nooit meer iets aan vreemden te vertellen. 
 Vaker komen we in dit soort situaties terecht. Vrouwen die 
 dolgraag willen vertellen over hun werkzaamheden, hun leven  
en hun relatie met de Italianen, maar hun werkverschaffer wil  
er niet aan meewerken. Meestal werken de vrouwen zwart, voor 
wat  luttele honderden euro’s per maand. 
Een Oekraïense verdient nu tussen de 500 en 1000 euro per 
maand, afhankelijk van de vrijgevigheid van de bejaarde. Maar 
alles beter dan geen werk of geen loon in Oekraïne. Of zoals 
 Angela zegt, terwijl ze de friarielli voor Lousia op het vuur zet:  
‘Ik heb hier in Italië gerealiseerd wat ik in Oekraïne nooit voor 
 elkaar had kunnen krijgen. Dankzij mijn geld kan mijn zusje 
 werken als biologe en mijn broertje zijn studie economie af-
maken. En hopelijk kan mijn dochter haar toekomstdromen  
straks wél in vervulling laten gaan.’

‘We hielden er geen rekening 
mee dat geld verdienen ook in 
Italië moeizaam zou gaan. En het 
lukte bijna niet om veel geld opzij 
te zetten. We wilden maar een 
paar jaar blijven. Inmiddels zijn 

onze dochters hier opgegroeid. 
Het is haast niet meer mogelijk 
om terug te gaan. 
Een tante van ons woonde al in 
Napels. Het is hier in het zuiden 
makkelijker om werk te vinden. 
Ook zonder verblijfsvergunning. 
In het noorden van Italië kun je 
dan wel meer verdienen, maar ze 
pakken je er ook sneller op. In 
 Napels en omgeving is het een 
stuk vrijer.’

Nataliya Trybushuk (34) kwam in 

2000 met haar man Volodmyr en 

twee kinderen uit Lutsk naar Italië, 

waar ze de eerste vereniging voor 

Oekraïense vrouwen oprichtte.

‘We wilden  
        maar een paar  
    jaar blijven’

Nataliya:  

‘Inmiddels zijn 

onze dochters 

hier opgegroeid.’
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