Ze is op drie scholen buitengegooid, maar nu is Hadisa
(30) hét rolmodel voor de vastgoedsector: “Ook mij is
al gevraagd om niet aan ‘nen bruinen’ te verkopen”

“Ik ben geen voorstander van praktijktests in de vastgoedsector. Mensen zijn te sluw.” FOTO: FVV

Ooit was ze een moeilijke puber die op elke school werd buiten gesmeten. Vandaag is Hadisa
Suleyman (30) een van de meest beloftevolle vastgoedmakelaars in de stad. Ze is vastberaden om
het stof van de Gentse vastgoedsector te blazen. “Er is nog altijd racisme in de sector. Ook mij is al
gevraagd om niet aan nen bruinen te verkopen.”
Een tv-programma over vastgoed. Daar is het voor Suleyman allemaal mee begonnen. “Ik was
zeventien en zwaar aan het puberen. Ik heb een explosieve jeugd gehad, ben op drie scholen
buitengegooid. Maar toen ik dat programma zag, heb ik de klik gemaakt.”
De mama van twee haalde haar diploma via de middenjury en ging vastgoed studeren aan de
avondschool. “Het was keihard werken want ik kom niet uit een klassieke ondernemersfamilie. Mijn
papa komt uit Ghana en is moslim. Mijn mama Vlaams en atheïst. Ze zijn jong gescheiden. Dat heeft
bij mij geleid tot een identiteitscrisis met alles erop en eraan.”
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Mama van twee
Maar vandaag is Suleyman een van de meest beloftevolle vastgoedmakelaars in de stad en runt ze
haar eigen kantoor in de Burgstraat: Estate Of Mind Real Estate Agents. En vrijdag werd ze in de Opera
bekroond tot ‘trendsetter van het jaar’ door de Startersfabriek. Als rolmodel mag ze één jaar een jaar
lang twee jonge zelfstandigen op sleeptouw nemen.
“Ik wil het stof van de Gentse vastgoedsector blazen”, zegt ze. “Facebook en Instagram spelen in onze
sector een grote rol. Ik ben beginnen te vloggen: over mezelf als ondernemer, moeder én meisje met
een kleurtje.”

Nog altijd vooroordelen
Volgens Suleyman zit het racisme nog altijd in de Gentse vastgoedsector ingebakken. “Ook mij is al
gevraagd om niet aan nen bruinen te verkopen. Een andere eigenaar had schrik dat Syrische kandidaathuurders zijn appartement kort en klein zouden slaan. Dat vind ik zo oneerlijk. Ik heb een vreemde
naam en weet perfect hoe het voelt om door vooroordelen te worden buitengesloten.”
Praktijktests van de Stad konden het aantal gediscrimineerde kandidaat-huurders halveren. Toch is
Suleyman er geen voorstander van. “Mensen zijn sluw”, zegt ze. “Kandidaten mogen dan wel op
bezoek komen, maar niet het huis huren. De Stad moet eigenaars en makelaars sensibiliseren en de
vooroordelen wegnemen. We komen veel te weinig in elkaars leefwereld.”

Geen praatjes
Dat het nog altijd hard gaat op de Gentse woonmarkt, is volgens de jonge makelaarster een
understatement. “Kant-en-klare woningen zijn in trek. Jonge mensen hebben een drukke job en gaan
graag op reis: zij willen niet meer renoveren.”
De sleutel van haar succes? “Ik verkoop geen praatjes. Vastgoedmakelaars beginnen op de duur
allemaal op elkaar te lijken. Ik heb werk genoeg, gewoon omdat ik mezelf ben. Dat geeft heel veel
liefde.”
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