
  

Rolmodel Warsha Atwarie 
Op 5 september 1989 werd de Amsterdamse Warsha Atwarie geboren. Met voorouders geboren in Nepal en India en 

ouders uit Suriname, noemt Warsha zich een Hindoestaan. “Eigenlijk ben ik een wereldmens”, vult ze aan.  

Een dynamisch ontdekkingspad heeft Warsha bewandeld. Na het vmbo koos ze voor de opleiding directiesecretaresse 

op het mbo. “Ik hou van plannen en organiseren evenals het managen van complexe agenda’s.” Na het mbo 

stroomde ze door naar het HBO, studie HRM. Na anderhalf jaar stopte ze ermee. De theorie vond ze niks. Ze wilde 

wel graag een HBO opleiding afronden en koos omdat ze graag met kinderen werkte voor de PABO. “Vanaf jongs af 

aan paste ik op in grote gezinnen. Ik deed het met ontzettend veel liefde en plezier. Tijdens de studie kwam ik erachter 

dat ik liever 1 op 1 met kinderen werk. Het persoonlijke miste ik in deze opleiding heel erg en stopte met de studie.”  

Na twee niet-afgeronde HBO opleidingen wist Warsha heel goed wat ze niet wilde. Dat is ook erg belangrijk. 

Ondertussen ging ik aan de slag bij de overheid als secretaresse. Ook bleef ik werken met kinderen,  als vrijwilliger bij 

de voorleesexpress. En voor ik het wist was ik 7 jaar verder. Nog steeds gelukkig met mijn baan bij de overheid. Heel 

toevallig zag ik het aanbod van mijn werkgever om een training te volgen over ‘mijn toekomst’, ik gaf me ervoor op. 

Tijdens de training kwam het verlangen om met kinderen te werken heel duidelijk naar voren. De trainer vroeg aan me 

of het beroep van kindercoach me leuk lijkt. Na de training ging ik naar huis, waar ik informatie over het vak opzocht. 

Mijn hart sloeg over. Ik wist het zeker. Dit was waar ik al die tijd naar zocht.”  

Vol moed startte Warsha de opleiding tot kindercoach. Binnen acht maanden rondde ze, naast haar fulltime job bij de 

overheid, de opleiding met goed gevolg af. Ze begon een eigen praktijk genaamd Kindervreugde en werkt 

voornamelijk met kinderen uit multiculturele gezinnen. “Als persoon met een multiculturele achtergrond is het niet 

altijd makkelijk om je weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Als jong meisje had ik een bemiddelende rol 

tussen mijn ouders en de buitenwereld. Het betonen van eer en het behalen van successen was een must. De 

erkenning die je wilt van de Nederlandsche samenleving, maar ook van familie en vrienden maakte het moeilijk. Ik 

leefde tussen twee werelden waarin ik in beide maar een deel in aanwezig was. Ik moest keuzes maken. Als ik toen 

een coach had, dan was dat minder moeilijk geweest. Met deze ervaring, mijn passie voor kinderen, werkervaring, 

culturele sensitiviteit en mijn kennis uit de boeken kan ik kinderen gericht empoweren.”  

Als startende ondernemer heeft Warsha regelmatig te maken met hickups. “Ik heb wel eens een aanmelding gehad 

van een kind dat ik niet kon helpen, omdat het systeem er niet op is ingericht. Situaties als deze maken me verdrietig 

en boos.” Als het minder goed gaat helpt huilen, zegt Warsha: “Ik kan goed huilen als het minder met me gaat. Na een 

heftige huilbui voel ik me vaak weer okee.” Probeer het, geeft ze als tip mee. En nog een: “Wees niet verlegen vraag 

om hulp. Er zijn genoeg mensen die je graag helpen.” Haar carrièregeheim is dat ze altijd dicht bij zichzelf blijft. “Als 

iets niet goed voelt dan pas ik ervoor. Ik laat me moeilijk beïnvloeden of overrulen.”  


