
“Sommige van mijn Surinaamse vrienden noemen mij de Witte Negerin, omdat ik degene
ben die altijd te laat is en ik zo van de Tropen houd. Ik noem mezelf graag wereldburger.

Vanuit mijn bedrijf, Studio Oinc, zet ik mij in voor vrouwenempowerment en met
sandrajacobs.biz help ik mensen hun dromen waar te maken. De wereld mooier maken,
daar ligt mijn hart.

Deze kerststal uit Peru herinnert me aan mijn gevoel van ‘ik hoor overal’. Ik heb hem
gekocht tijdens mijn allereerste verre reis. Ik was net gestart met mijn praktijk voor
oefentherapie, had alles op de rit en dacht ‘wat nu?’. Een goede vriend zat op dat
moment in Peru en nodigde me uit. Binnen drie weken zat ik daar ook en ik vond het zó
indrukwekkend! Een paar jaar later reisde ik naar Afrika. Op Zanzibar (een eiland voor de
kust van Tanzania) voelde ik me thuis. Ik had een gevoel van ‘hier ben ik eerder geweest’,
terwijl dat dus niet het geval was! In de jaren daarna ben ik nog vaak in Afrika en Zuid
Amerika geweest. En telkens weer vond ik snel mijn weg en voelde het heel OK.

Ik herinner me nog goed dat ik in Peru op een plein thee zat te drinken. Naast me zat een
Peruaanse vrouw. Ik sprak toen nog geen Spaans, zij geen Engels en toch hebben we daar
een half uur zitten kletsen. Tijdens al mijn volgende reizen heb ik veel met vrouwen
gesproken. Overal zijn de uitdagingen hetzelfde, lijkt wel… we zijn echt universeel.

Daar staat dit stalletje voor mij voor: letterlijk de veelkleurigheid van alle culturen, maar
ook de universaliteit in de wereld.”

Sandra is een kleurrijke vrouw die zich overal op de wereld thuis voelt. Ze schildert en
werkt aan een business die ze overal op de wereld kan runnen, zodat ze nog meer van de
wereld kan ontdekken. Meer informatie: www.sandramejacobs.nl

“De wereld 
mooier 
maken, 
daar ligt 
mijn hart.”


