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De Eritrese Domenica Ghidei kwam 25 jaar geleden op 17-jarige leeftijd in Nederland 
aan. Nieuwsgierig en vol ambitie als ze is, vond ze al snel haar plek in de Nederlandse 
samenleving. ‘Ik voel me thuis in Nederland. Je leert veel van mensen uit andere 
culturen, zoals de kunst te relativeren.’  

 
‘Ik heb mijn hart open voor iedereen’  

 
Als elfjarig meisje woonde Domenica Ghidei (42) bij de katholieke zusters in Asmara, de 
hoofdstad van Eritrea. Op haar vijftiende -als gevolg van de oorlog tegen Ethiopië 
verkeerde haar land in een complete chaos – vluchtte Domenica met een paar 
vriendinnen naar Europa.  
Na anderhalf jaar kwam ze aan in Nederland. Het was de winter van 1979. 
Asielzoekerscentra bestonden nog niet. Domenica kwam terecht in een hotel in 
Amsterdam, samen met veel andere asielzoekers. Daarna werd ze in een gezin 
geplaatst in het Friese dorpje Hardegerijp. ‘Ik was inmiddels zeventien, nieuwsgierig 
naar het leven en vol ambitie.’  
Domenica trouwde al snel met een vriend uit Eritrea. Een jaar later – ze was achttien – 
baarde ze haar eerste kind. Op haar twintigste scheidde ze van haar man en werd ze in 
haar eentje verantwoordelijk voor de opvoeding van haar kind.  

Rechter plaatsvervanger 

Omdat ze de Nederlandse taal zo goed beheerste, kon ze aan de slag als tolk, onder 
meer voor het ministerie van Justitie. Daarmee verdiende ze voldoende om van te 
leven. Domenica ging Nederlands recht studeren en studeerde in 1991 af. Momenteel 
werkt ze als medewerker juridische kwaliteitszorg in Amsterdam en is ze rechter 
plaatsvervanger. Daarnaast heeft ze altijd verschillende bestuursfuncties vervuld, onder 
meer bij de Federatie van vluchtelingenorganisaties Nederland (VON). Als lid van de 
Club van Den Haag, samen met onder andere Ruud Lubbers en de Haagse 



burgemeester Deetman, adviseert ze nationale en internationale politici en 
beleidsmakers over vluchtelingen- en migratievraagstukken. Voor haar boek ‘Door het 
oog van de naald, Commentaar op de praktijk van de asielprocedure in Nederland’ 
ontving Domenica de mensenrechtenprijs van het Clara Wichmann instituut.  

Gedreven 

Wat drijft haar dit allemaal te doen? ‘Nederland biedt zoveel kansen en mogelijkheden, 
en het is aan mij om die maximaal te benutten en tot optimale groei te komen. Het wordt 
me niet cadeau gegeven. Ik moet er voor knokken.’  
Ze voelt zich thuis in Nederland, waar ze samenwoont met een Eritrese man met wie ze 
nog twee kinderen heeft gekregen. Ik heb heel veel vrienden en vriendinnen die enorm 
belangrijk voor me zijn. Eén vriendin ken ik al twintig jaar. We waren allebei 
alleenstaande moeder en steunden elkaar door dik en dun.’ Ze geniet van de vele 
culturen in Nederland. ‘Ik heb veel geleerd van mensen uit andere culturen, zoals de 
kunst om te relativeren.’  
Ze bedankt Nederland voor de ruimte die ze gekregen heeft zich te ontplooien en vindt 
eigenlijk dat Nederland ook wel een beetje boft met haar. “Ik ben betrokken en 
gedreven en heb mijn hart open voor iedereen.”  
 


