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Nancy Nyambura (24), Nairobi, Kenia 
Studeert Business Administration 

'Mijn studie werd gesponsord door de Stichting Studiebol uit 
Nederland. Afgelopen juni ben ik afgestudeerd, na het overwinnen 
van veel uitdagingen. Een baan heb ik nog niet gevonden. De situatie 
in Kenia is heel competitief en werkloosheid is een van de problemen 
voor jongeren hier. Daarom probeer ik tegenwoordig geld te 
verdienen met modellenwerk'
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fotografie Henny Boogert  tekst Dieter van den Bergh   

Z
ijn eerste foto’s - van Nederlandse studentenkamers 
- maakte de Amsterdamse fotograaf in opdracht van 
het blad TKMST, voor middelbare scholieren. “Ik wilde 
het vanaf het begin documentaire-achtig aanpakken, 
met een grote camera, veel licht en echt goed gefo-

tografeerd, dus zo scherp mogelijk”, zegt Hennie Boogert. Met 
subsidie van het NCDO (een kenniscentrum voor internationale 
samenwerking) kon hij vervolgens op reis om wereldwijd studen-
tenkamers te fotograferen. “De leeromstandigheden in ontwik-
kelingslanden zijn vaak problematisch. Het NCDO wilde met een 
fotoserie ervoor zorgen dat studenten daar niet vergeten zouden 
worden.” 
Met zijn serie hoopt Boogert ook de interesse van Nederlandse 
studenten te wekken voor de leefomstandigheden van hun 
‘soortgenoten’ elders. De landen die hij bezocht werden min of 
meer willekeurig gekozen, behalve Kenia, waar hij al op eigen ini-
tiatief had gefotografeerd. “Het was vaak moeilijk om contacten 
te leggen. Ben naar díe landen gereisd waar ik contacten had.”
Boogert is altijd gefascineerd geweest door de mens in zijn 
sociale omgeving. “Studentenkamers bieden een intrigerend in-

kijkje.” Kwetsbare, persoonlijke inkijkjes ook, niet voor niets willen 
sommige geportretteerden in eerste instantie het liefst zo ver 
mogelijk wegduiken, zo merkte de fotograaf. "Je loopt zomaar 
bij iemand binnen en zoomt in op de sociale omstandigheden 
waarin iemand verkeert.” De omstandigheden varieerden van 
benauwde krotjes, post-Sovjet-kazernes tot immense anti-kraak-
woningen en statige zolderkamers. 

Meest schrijnende situatie? “Toch wel de sloppenwijken in Nai-
robi. De jongeren noemen zich studenten, maar weten niet waar 
ze aan toe zijn. Ze zijn totaal afhankelijk van donaties en hebben 
vaak geen enkele zekerheid of ze het jaar erop weer kunnen 
studeren.” Boogert trof op zijn reizen veel armoede, maar nauwe-
lijks iemand die daarover klaagde. “Ze weten precies wat er in 
de wereld speelt, maar hebben zelf helemaal niets. Toch gaan ze 
vaak trots op de foto.” 

Zie www.opkamers.org. Henny Boogert is nog steeds op zoek naar 
bijzondere studenkamers. Tip 'm! 

Studentenkamers 
all over the world
Al meer dan tien jaar fotografeert Henny Boogert (1962) over de hele wereld 
studentenkamers. Het resulteerde in de fraaie fotoserie ‘Op kamers’.

Ganja Mujafar (18), Mumbai, India 

Studeert Commerce

 

'Ik wil een hele goede zakenman 
worden en hoop zo de samen-
leving en de wereld te helpen'

Ecaterina Susitcaia (27, met dochter), in Chisinau, Moldavië 

Studeert economie
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Abigail Mangahas Alidon (17, links, in het roze), 

Manilla, Philippijnen 

Studeert Engels
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Ronald Ayala Huarachi (21), Cochabamba, Bolivia 

Studeert Civil and construction engineering 

'Dit land heeft veel verbetering 
in de infrastructuur nodig. In de 
toekomst wil ik daaraan werken'.

Rasul, Marat and Oleg, Rusland

Studeren Economie

Victor Njoroge (23), Nairobi, Kenia 

Studeert Massacommunicatie

Brenda Besada (21), Santa Clara, Cuba 

Studeert Muziek
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Exequiel L. Magnipis (19), Manilla, Philippijnen

Pauline Awuor Mango (26), Nairobi, Kenia 

Studeert Massacommunicatie en webdesign 

'Helaas moest ik afhaken. Ik verloor 
mijn stiefvader die me sponsorde. Nu 
probeer ik met freelance werk geld te 
sparen om terug naar school te gaan.'

Bülent Akif (28, exchange student uit Turkije), 

Chisinau, Moldavië 

Studeert Medicijnen

Antonio Rubio (25), Havana, Cuba 

Studeert Electrical engineering and electronics 

'Ik hou erg van mijn studie, maar ik 
zou graag met wat moderne mate-
rialen werken. Daaraan is een groot 
tekort hier in Cuba.'
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Pankaj Yadav (22), Mumbai, India 

Studeert MBA marketing 

'Ik wil en moet een topmanager zijn in India voor 2030.Mijn interesses 
liggen in het openen van een reisbureau, in  brandstofhandel en 
makelaardij. Ik ben mijn studie aan het afronden en op zoek naar 
buitenlandse investeerders. Mensen die interesse hebben mogen contact 
met me opnemen. Die stuur ik mijn business plan.'
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