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SLINGER NIEUWS

Ze is deze weken heel druk met het ver-
wezenlijken van haar droom. Een kunst en 
cultureel buurtcentrum waar tegelijkertijd 
mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt weer de weg naar werk kunnen 
vinden. ‘Isola Rosa is een droom die na 
negen jaar werken en schrijven aan het plan 
eindelijk werkelijkheid is geworden,’ aldus 
een overduidelijk genietende Gabriel Erlach.
Inmiddels is ze wereldberoemd in 
Kanaleneiland. Vrijwel iedereen kent de 
innemende persoonlijkheid van het televi-
sieprogramma ‘U in de wijk’. ‘Daarmee is 
het allemaal begonnen,’ vertelt ze. ‘Ik zat 
in die periode niet lekker in mijn vel. Een 
moeder van de school van mijn kinderen 
sleepte mij mee naar het 3-generatiecen-
trum in Kanaleneiland. Zo kwam van het 
een het ander. Ik werd gevraagd om “U in 
de wijk” te presenteren. In eerste instantie 

durfde ik dat niet aan. Totdat ik mij reali-
seerde dat ik precies dat aan het doen was 
wat ik altijd had gewild. Daardoor heront-
dekte ik mijzelf weer.’

Kleine dingen
Het helpen van de mensen in je eigen 
omgeving werd haar thuis met de paplepel 
ingegeven. Ook nu nog ervaart ze dat als 
normaal. ‘Werken aan de samenleving hoeft 
helemaal niet groots en ingewikkeld te zijn. 
Het zit juist in de kleine dingen. Ga op een 
regenachtige dag gewoon eens langs bij je 
oude buurvrouw op 4 hoog en vraag of je 
wat boodschappen voor haar kunt meene-
men. In bepaalde omstandigheden kan dat 
soms letterlijk haar leven redden.’
Gabriel heeft die burenhulp aan den lijve 
ondervonden. Enkele jaren geleden werd 
zij ernstig ziek. In haar directe omgeving 
schoten allerlei mensen toe om haar en haar 
gezin te ondersteunen. ‘Toen heb ik heel 
goed gemerkt dat als je iets geeft, je het 
ook weer terugkrijgt. Op dat moment nam 
ik een besluit. Ik dacht: “Als ik hier goed 
uitkom, ga ik voor mezelf beginnen”. Dat 
was de start van GabrielEvents.’

Trots
Gabriel krijgt inmiddels geregeld opdrach-
ten voor het organiseren van evenementen 
en het presenteren van bijeenkomsten. Ook 
voor De Slinger Utrecht kwam zij een paar 
keer in actie. 
Het bedrijf is voor haar echter vooral een 
middel om dingen mogelijk te maken. ‘Het 
gaat mij niet om rijk worden. Dan speel ik 
wel mee in de loterij. Ik moet natuurlijk wel 
voor mijn gezin geld verdienen. Daarvoor is 
GabrielEvents; dat gaat gewoon door. Maar 
met mijn project Isola Rosa wil ik wat voor 
de wijk doen. Ik realiseerde me dat ik mijn 
bekendheid kan gebruiken om mijn droom 
te verwezenlijken: mensen helpen door dit 
centrum tot een succes te maken. Daarom 
ben ik nu ook ambassadeur van Utrecht 
onder stroom. Want die beweging staat voor 
liefde voor je buren en werken uit liefde 
voor je medemens. Ik ben er trots op dat te 
mogen vertegenwoordigen.’ 

Meer informatie over Utrecht onder stroom 
op www.utrechtonderstroom.nl. ■

Sociaal ondernemer Gabriel Erlach van Gabriel Events 

‘Werken vanuit liefde 
voor de medemens’

De meeste ondernemers zetten 
eerst een bedrijf op en gaan 
pas daarna voor de samenleving 
aan de slag. Gabriel Erlach van 
GabrielEvents deed het precies 
omgekeerd. Zij stortte zich volop 
in het vrijwilligerswerk voor haar 
eigen Kanaleneiland en bedacht 
pas daarna dat ze eigenlijk ook 
een onderneming had opgezet. 
Onlangs presenteerde ze als 
ambassadeur van de beweging 
’Utrecht onder stroom’ de 
Utrechtse Beursvloer op de 
Regio Business Dagen.

TEKST ARNOUD CORNELISSEN

Gabriel Erlach, wereldberoemd 
in Kanaleneiland


