
 

 

Hopmans filmt Shewit Tekle Koden 
Door Jenny ter Maat, Hengelos Weekblad, 5 februari 2019. 

 

 

 

Minikronieken: vluchtelingen en 

Nederlanders maken samen filmportretten 

en laten daarin zien hoe mensen de regie 

over hun leven terugkrijgen. Ook inwoners 

van Hengelo en Borne doen hieraan mee. In 

een serie verhalen stellen we een aantal 

deelnemers voor. Deze week: Lau Hopmans 

uit Borne. 

 

 

 

 

 

Borne - Als voorzitter van de Videoclub Borne kijk Lau 

Hopmans voortdurend naar mogelijkheden om voor de 

clubleden projecten op te zetten. Minikronieken is zo'n project 

en vandaar zijn deelname hieraan.een mooi filmportret met 

een heldere boodschap  

 

Lau, 57, is geboren en getogen in Ooltgensplaat op Goeree Overflakkee. Hij werkte bij het 

Rotterdamse Cauberg en Huygen, bij TNO Delft en kwam toen deze kant op: Thales in Hengelo. 

In zijn vrije tijd is hij voorzitter van de Videoclub Borne, een club met zo'n vijftig leden uit heel 

Twente. "Het is een enorm actieve club. Gemiddeld is er anderhalve avond per week iets te doen: 

clubavond, cursus of een praktijkavond", vertelt hij. Videoclub Borne is actueel en vernieuwend 

bezig, onder meer met Smartphones, Streaming Media en Video-sollicitatie. "In de club heerst 

een positieve en opbouwende sfeer. De leden helpen elkaar en stimuleren elkaar om steeds 

betere films te maken." 

 

Zelf begon Lau ruim twintig jaar geleden met filmen en volgde daarvoor diverse cursussen, te 

beginnen met een Snuffelcursus in Rotterdam, tot het maken van korte speelfilms en 

documentaires. "Door middel van dit project wil ik meer leren over het maken van een mooi 

filmportret met een heldere boodschap. Daarnaast wil ik vooral meer leren over 

interviewtechnieken." 

 

Meer begrip 

Lau is gekoppeld aan Shewit Tekle Koden (19) uit Eritrea, die inmiddels drie jaar in Nederland 

woont. Lau: "Samen met een statushouder een film maken brengt je in contact met een andere 

wereld, die van de statushouder, en dat zorgt voor meer begrip voor elkaars situaties." Shewit 

behoort tot de groep van dertig Eritreeërs die in Hengelo wonen. Het zijn voornamelijk jonge 

mannen en enkele jonge vrouwen die gevlucht zijn voor het dictatoriale bewind in Eritrea. 

Shewit, christen, was nog maar 17 toen hij ruim twee jaar geleden vluchtte. De vlucht naar 

Europa was vol risico's. Dagenlang lopen, maandenlang wachten, de eerste mislukte boottocht, 

waarbij hij werd opgepakt door militairen uit Libië en twee maanden de gevangenis in ging. Bij 

zijn tweede poging, in een boot met 400 mensen aan boord, werd hij opgepikt door een Italiaans 

schip. 

 

De korte films van elk circa 10 minuten worden zondagmiddag 10 maart vertoond in de 

theaterzaal van Kulturhus Borne. Entree is 2,- euro per filmblok en 5,- euro voor de hele middag. 

Na 17.00 uur afterparty, gratis toegankelijk. Reserveren via: minikronieken.nl/premiere. 
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