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wat beweegt…

Edward Salemink

tekst Peter Zwetsloot beeld Giuseppe Toppers | Danto

In ‘Wat beweegt…’ deze keer Edward Salemink, commercieel directeur 
bij Rotaform. Edward is actief betrokken bij het WK AdoptieKids, 
een uniek kleurrijk voetbaltoernooi, waar in Nederland geadopteerde 
kinderen voor hun geboorteland uitkomen.

1 Edward Salemink werd op 20 juni 1968 geboren te 

Utrecht. Lang heeft zijn wieg niet in de Domstad ge-

staan. Na drie maanden verhuisde het gezin, bestaande 

uit zijn ouders en twee broers, naar Zeist. Edward ging 

na de lagere school naar de HAVO, MEAO en HEAO, die 

hij allemaal afrondde met een diploma. Daarna ging 

Edward als één van de laatste dienstplichtige militairen  

onder de wapenen bij de luchtmobiele brigade. Hij 

werd, nog voordat hij zijn tijd had uitgediend, aan-

genomen op de verkoop binnendienst bij Rotaform. 

Daardoor mocht hij in 1993 vervroegd afzwaaien. Hij 

kon toen niet vermoeden dat hij bijna een kwart eeuw 

later nog altijd zijn eerste werkgever trouw is. Er is in 

die tijd veel veranderd. Het drukken van formulieren 

heeft plaats gemaakt voor transactionele klantcom-

municatie. Daarin is Rotaform in Nederland één van de 

grotere spelers.

In ’t veld actief
Edward is verantwoordelijk voor de verkoop en stuurt 

in die hoedanigheid de buitendienst aan. Zelf is hij ook 

het leeuwendeel van z’n tijd in ’t veld actief; daar komt 

immers het werk vandaan. Edward: ‘Dat werk is niet 

alleen fysieke communicatie in de vorm van het printen 

van documenten. We zien het aandeel van de digitale 

communicatie al jaren sterk groeien. Ook daarin ont-

zorgen wij onze opdrachtgevers. In feite maken wij voor 

onze klanten hun klantcommunicatie relevanter, veiliger 

en voordeliger. Daarbij maakt het niet uit of dat fysiek, 

digitaal of crossmediaal is. Bij Rotaform zijn we altijd 

gefocust op de lange termijn en hebben we tijdig op 

de veranderingen in transactionele klantcommunicatie 

ingespeeld. Dat landschap verandert nog steeds. Dat 

maakt mijn werk zo boeiend. Er is geen dag hetzelfde.’

WK AdoptieKids
Er gaat in het leven van Edward Salemink ook geen 

dag voorbij dat hij niet tegen een bal trapt. Hij is al meer 

dan veertig jaar lid van de Zeister voetbalvereniging V.V. 

Jonathan en speelt daar op zaterdag in een vrienden-

team. Ook zijn zoon Eyob voetbalt, maar dichter bij huis 

bij V.V. VRC in Veenendaal. Papa Edward is leider / trainer 

van dat team. Door Eyob, die als baby van dertien maan-

den uit Ethiopië geadopteerd werd, is Edward betrokken 

geraakt bij het WK AdoptieKids. Dit is een toernooi waar 

geadopteerde kinderen zich voor kunnen aanmelden. De 

kinderen spelen dan één dag in het nationale team van 

het geboorteland. Edward Salemink: ‘Ik ben als bonds-

coach van Ethiopië van het team van mijn zoon begon-

nen. Inmiddels maak ik deel uit van het bestuur. Er waren 

afgelopen keer in Vianen meer dan 850 deelnemers, 

die 32 landen vertegenwoordigden. De kinderen spelen, 

zichtbaar trots, interlands in de kleuren van hun geboor-

teland. Voor de meeste kinderen en hun adoptieouders 

is het een jaarlijkse reünie en een feest der herkenning. 

Het is fantastisch om de kinderen, die allemaal eenzelfde 

achtergrond hebben, zo te zien genieten. Dat geeft me 

heel veel energie, daar doe ik het voor.’ 1

‘Ik ben als bondscoach van 
Ethiopië begonnen’

‘Fantastisch om kinderen zo te zien genieten’
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INTERESSES:  

Nieuwelingen in onze samenleving (vluchtelingen en statushou-

ders). Daarvoor organiseert Edward samen met ‘Netwerk voor 

Jou’ voetbaltoernooien. Daarnaast bezoekt hij als echte 

Ajacied regelmatig met klanten thuiswedstrijden van Ajax.

VAKANTIES:  

Doorgaans in Frankrijk of Duitsland om te wandelen. Uiteraard 

checkt hij vooraf of het vakantiepark een voetbalveldje heeft.

LEVENSMOTTO:  

Doe maar normaal, dat is al bijzonder genoeg.

THUIS:  

Getrouwd met Ilonka. Samen hebben zij een zoon Eyob (11) en 

de labrador Juul.
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