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Door Trudie Galama

Ik heb mijzelf uitgenodigd bij Oksana en zit aan tafel met koffie en natuurlijk een heerlijk stukje
taart uit eigen keuken. Ik vroeg mij af hoe het staat met haar plannen om zelfstandig cateraar te
worden.
Oksana heeft de opleiding tot modeontwerper
gevolgd en voor de klas gestaan in haar geboorteland. Zij heeft ook haar trouwjurk ontworpen en zelf gemaakt. Maar eenmaal in Nederland kreeg ze tijd voor een hobby: koken,
borrelhapjes maken en taarten bakken.

Kleine lichamelijke klachten brachten haar op
het idee om haar voedingspatroon te wijzigen
en op veganistische producten over te gaan.
En het heeft werkt! Ze experimenteert met
bestaande recepten en past de ingrediënten
aan. Ze houdt erg van lekker eten en op deze
manier hoeft zij zich niets te ontzeggen.
Oksana komt uit Lviv, een stad in Oekraïne
met 1 miljoen inwoners. De liefde heeft haar
naar Nederland gebracht. Zij was lid van een
fietsclub in Lviv en Chris ook, maar dan in
Gouda. Via facebook hebben ze elkaar leren
kennen. De gezamenlijke passie was fietsen.
Na 4 maanden, bij hun eerste ontmoeting op
het fietsfestival in Kiev, sloeg de vonk echt
over.
Toen Oksana drie jaar geleden naar Nederland verhuisde was een van de eerste dingen
die ze goed onder de knie wilde krijgen het
beheersen van de Nederlandse taal. Ze
spreekt Oekraïens, Pools, Russisch, Frans en
Engels, maar daar moest Nederlands ook bij.
Ze zegt dat als je je thuis wilt voelen in een
land, je de taal moet leren. Via de wijkkrant
las ze over de taalcursus NT2 (Nederlands als
tweede taal), die in onze wijk door een paar
enthousiaste vrijwilligers wordt gegeven. Ze
vertelt vol trots dat zij dankzij die lessen geslaagd is voor B1 en dat ze verder gaat met
B2.
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Op de Dag van het Park stond Oksana er met
haar food truck, een rijdend restaurantje vol
lekkere hapjes. Als u niets heeft geproefd van
al die lekkernijen, heeft u een kans voorbij
laten gaan. Het is voor haar een uitdaging om
voor veel mensen in de keuken aan het werk
te zijn. Haar man Chris is proefkonijn. Maar
het bleek een te grote stap om de weg van
culinaire zzp-er in te slaan. Zij zou het liefst
haar hobby uitbouwen tot een bedrijf, maar
dan samen met een ervaren compagnon.

Sunnystoka
Voorlopig houdt zij het dus bij taarten bakken, borrelhapjes en lunches klaarmaken voor
vrienden, bekenden en bewoners in de wijk.

Heeft u iets te vieren of wilt u kennis maken
met de Oekraïense keuken?
U kunt Oksana om hulp vragen via sunnystoka@gmail.com
Ik weet zeker dat het ‘smakelijk eten’ wordt.
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