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Mila van Egmond is portretfotograaf en beeldverteller. 

Mila werkt graag samen met organisaties die een maatschappelijke missie hebben.

Die zich inzetten voor meer sociaal contact, en minder eenzaamheid. Meer

talentontwikkeling, minder uitzichtloosheid. Nieuwe kansen voor mensen die pech

hebben gehad. Meer zelfvertrouwen voor mensen die kwetsbaar zijn. Geen

mensen buitensluiten, maar vieren dat iedereen uniek is. 

Haar opdrachtgevers zijn stichtingen, gemeenten, freelancers, sociale

ondernemers, welzijnsorganisaties en buurtinitiatieven. Mila maakt portretten en

beeldverhalen van buurtbewoners, zorgverleners, vrijwilligers, herintreders en

wereldverbeteraars. 

Zij volgde modules bij de Fotoacademie, cursussen bij het Nederlands

Fotomuseum en masterclasses bij Tessa Posthuma de Boer. Mila richtte het

creatief collectief Doculavie op, waarmee verhalen worden verteld die voor

verandering in de samenleving zorgen. Ze exposeerde in het Schiller Theater in

Utrecht en organiseerde een expositie met jongeren in de Bijlmer. Haar portret

van Hilmano van Velzen, de dakloze dichter, werd genomineerd door de Dutch

National Portrait Gallery en hing in het Scheepvaartmuseum.   
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Perry is dakloos is en helpt mee als vrijwilliger in een inloophuis. Om aandacht te
vragen voor de groeiende groep daklozen presenteerde De Regenboog Groep de
Daklozen Top 100. Deze lijst werd mede samengesteld door daklozen zelf. Perry koos
voor Dear Mama van Tupac Shakur. Het nummer doet hem denken aan zijn eigen
moeder, die in een psychiatrische inrichting in Suriname is overleden. 
Het portret van Perry verscheen in de Meeleven, het kwartaalblad van De Regenboog
Groep. 

Buurvrouw Inge zit graag in de zon voor haar huis. Ik vroeg haar of ik een foto van
haar mocht maken. Zij reageerde afwijzend: Ik? Op de foto? Neee…
Ik bleef nog even een praatje maken. Ze vertelde over haar man, hij was ook fotograaf
geweest. Toen zei ze: Ach, doe ook maar, die foto. 
Ik stuurde haar de foto per e-mail. Een paar dagen later sprak ze me aan op straat: ze
had de foto aan haar dochter en kleindochter gestuurd. Haar kleindochter had
gezegd: Oma! Wat ben je knap!

Dit is Jan. Hij woont in een woonvoorziening, samen met anderen die voorheen
dakloos waren. Er wonen mensen met complexe psychiatrische en
verslavingsproblematiek.
Tijdens het fotograferen was Jan vooral geïnteresseerd in de kleine vergoeding die hij
zou krijgen voor het poseren. Het kon hem niet snel genoeg gaan. Hij was een beetje
aan het intimideren: nét iets te dichtbij gaan staan. Maar ik liet me niet intimideren.
Toen gaf Jan het op. Hij ontspande, en zei: mijn schoonzusje heet ook Mila. En of hij de
foto zelf ook mocht hebben, voor op zijn prikbord.

Ik ontmoette Sharon in Slotervaart, Amsterdam Nieuw-West. Ze werkt daar in een
bloemenstal. Ik was bezig met een fotoserie met als thema ´kleur´. Het haar van
Sharon en de oranje bloem contrasteerde mooi met de grijze dag. 

Deze portretfoto van Miguel lijkt in een studio gemaakt, maar de foto is geschoten in
de keuken, met een foamplaat als achtergrond. Het daglicht accentueert zijn lichte
ogen. Hij kijkt naar de tuin en vergeet heel even dat er een fotograaf is. 

Henriëtte is 72 jaar oud, maar nog lang niet uitgeleerd. Ze volgt online colleges over
uiteenlopende onderwerpen: het Midden-Oosten, de positie van vrouwen in Zuid-
Korea, de Nobelprijs en over lichtgevende vissen. 

 

Portretten



De fotoshoot van Michiel vond plaats bij het Stedelijk Museum in Amsterdam. Ik vroeg
Michiel om voor de kunstwerken in de openbare ruimte te gaan staan, zoals de spiegels
van de Mirroring Cube en de roestige stalen platen van Sight Point. De wind hielp ook
een handje mee.

Saskia. Als je me vraagt: wat fotografeer je het liefst? Dan antwoord ik: mensen. Het
leuke van mensen is: je hebt ze in alle kleuren, types en formaten. Ze reageren nooit
zoals je verwacht dat ze reageren. Maar één ding hebben we allemaal gemeen: iedereen
is onzeker. Ook de directeur in pak. Aan mij de taak om je op je gemak te stellen, en je
trots te laten zijn op het resultaat. Je bent mooi, en je mag er zijn.

Dayenne doet mee aan het programma Powergirls van welzijnsorganisatie PerMens,
gericht op de weerbaarheid van jonge vrouwen met een Caribische achtergrond. Bij de
fotoshoot waren drie deelnemers van het programma aanwezig. Ik had eigenlijk
kwetsbare meisjes verwacht. Onzeker. Maar tijdens de shoot was ik onder de indruk van
de kracht van deze vrouwen. Vooral van Dayenne. Ik heb zelden iemand met zoveel
zelfvertrouwen in mijn lens zien kijken.  

Pablo. Bij een fotoshoot op locatie zoek ik naar plekken die misschien niet mooi zijn,
zoals roestige zeecontainers, maar die het beeld speelser maken. Waar niet te veel
mensen zijn. Maar soms kan een voorbijganger op het juiste moment een compliment
geven, met een oprechte glimlach als resultaat.

Annemiek. Wanneer iemand wat gespannen is, vraag ik vaak om de ogen even te
sluiten. En dan doen we samen ´face yoga´: de wangen opblazen, je mond tuiten en
jezelf een gezichtsmassage geven. En soms maak ik tijdens dat moment stiekem een
foto. 

Daan. Ik neem altijd de tijd voor een fotoshoot, ook als er maar één profielfoto nodig is.
De ervaring leert dat de ontspanning soms pas na een half uurtje komt. De regie
loslaten, de kritische gedachten laten varen en je vol zelfvertrouwen overgeven aan de
camera. 

Hilmano was toen ik hem ontmoette dakloos. Hij verdiende een centje door op straat
gedichten voor te dragen. Mijn portret van Hilmano behoorde volgens curatoren van
het Scheepvaartmuseum en Dutch National Portrait Gallery tot de beste tien
inzendingen. Daarom werd het tentoongesteld bij Ode aan een Amsterdammer in het
Scheepvaartmuseum.



Oorlog in mijn Buurt
Stichting In mijn Buurt laat kinderen leren door ontmoetingen met mensen uit hun
buurt. Door verschillende generaties buurtbewoners met elkaar in contact te brengen,
creëren zij nieuwe, jonge ´erfgoeddragers´ die de geschiedenis van de buurt levend
houden. Tijdens persoonlijke ontmoetingen interviewen de kinderen ouderen over een
deel van de Nederlandse geschiedenis, zoals het koloniale verleden, migratie of de
Tweede Wereldoorlog.

Een Buurtgids-tour is erop gericht om mensen te laten kennismaken hun buurt, ook
met plekken en initiatieven waarmee ze misschien minder snel mee in contact komen.
Buurtgidsen laten mede-buurtbewoners hun favoriete plekken in de wijk zien. Tijdens
het wandelen leren ze ook elkaar kennen.

Fonds voor Oost zet zich in voor initiatieven die een bijdrage leveren aan een mooiere,
groenere, meer veilige, kleurrijke of schonere buurt. Projecten waar buurtbewoners
actief bij betrokken zijn, die mensen met elkaar verbinden en die de saamhorigheid in
het Oost vergroten. De foto´s zijn gemaakt tijdens de kick-off van Fonds voor Oost. 

perMens is een welzijnsorganisatie die er is voor mensen die door een veelvoud van
problemen de relatie met de samenleving (dreigen te) verliezen. perMens biedt
hulpverlening aan jongeren, volwassenen en gezinnen, in de vorm van 
 begeleidingstrajecten, begeleid en beschermd wonen, nachtopvang en dagbesteding. Ik
fotografeerde de bewoners van twee beschermd wonen locaties (Jan Rebelstraat en G.J.
Scheurleerweg), en de jongeren die deelnemen aan een empowermentproject in
Zuidoost.

Pride Oost wordt georganiseerd door Alle Kleuren Oost: een buurtinitiatief van
individuele personen en (migranten)organisaties, de lhbtiq+ gemeenschap, religieuze en
niet-religieuze organisaties, kunstenaars, artiesten en sociale ondernemers. Elk jaar in
augustus bruist het Javaplein tijdens de viering van Pride Oost. Het is een straatfeest
waar diversiteit wordt gevierd. Een volksfeest voor iedereen. Waar niemand
buitengesloten wordt. Een kleurrijk en uitbundig feest, waar mensen écht zichzelf
kunnen zijn, het leven en de liefde kunnen vieren, en de ontspanning en trots op de
gezichten te zien is. 

Beeldverhalen 

https://www.buurtgids.nl/
https://www.fondsvooroost.nl/
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