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Hoe zag je jeugd eruit in Brazilië?
‘Ik ben geboren in São Paulo, maar we 
verhuisden naar het platteland toen 
ik zeven jaar oud was. Ik kom uit een 
liefdevol, maar arm gezin. Mijn moeder 
was naaister en mijn vader had allerlei 
verschillende baantjes om de eindjes 
aan elkaar te kunnen knopen. Als  
zesjarige moest ik voor mijn broertjes 
zorgen. Zo maakte ik de lunch klaar en 
bracht ik hen naar school.’ 

Wat merk je als kind van 
armoede thuis? 
‘Ik had wel door dat er geldproblemen 
waren, maar als kind weet je niet in 
welke mate. Ik merkte bijvoorbeeld dat 
andere kinderen meer speelgoed had-
den. En toen ik negen was, won ik met 
een vliegercompetitie een bioscoop-
kaartje. Dat was voor mij de eerste keer 
dat ik naar de film ging. Maar geld voor 
snacks? Dat had ik niet. Als ik nu naar de 
film ga, dan geniet ik nog altijd van elke 
hap popcorn.’

Wat een verschil met waar je nu 
bent in je leven. Hoe voelt dat? 
‘Enorm bevoorrecht. Inmiddels heb ik 
een huis gekocht, heb ik een gelukkige 
relatie en ondersteun ik mijn familie 
in Brazilië op financieel gebied. Mijn 
moeder gaat zelfs naar school. Ze is als 
vijftigjarige gestart op de universiteit. Ze 
zegt dat ik haar heb geïnspireerd om te 
groeien. Dat doet veel met me. Als kind, 
maar ook nu nog, probeer ik altijd de 
best mogelijke zoon voor mijn ouders 
te zijn.’

Samuel da Silva Torres (33), Manager Accounting and Reporting, 
heeft een indrukwekkende weg afgelegd binnen Kuehne+Nagel.  
Hij groeide op in armoede op het platteland van Brazilië, maar woont 
inmiddels vier jaar in Nederland. Dit is de eerste keer dat  
hij zijn persoonlijke verhaal deelt. 

Hoe begon jouw loopbaan bij 
Kuehne+Nagel?
‘Met mijn achtergrond wist ik als tiener 
nog niets over de bedrijfswereld. Dat 
is ook best moeilijk als je geen andere 
referentie hebt dan de realiteit waarin je 
bent opgegroeid. Toch realiseerde ik me 
ergens in mijn tienerjaren dat carrière 
maken een keuze is. Ik deed daarom 
mijn best op school en kreeg uiteindelijk 
een beurs voor een van de beste scho-

‘Ik hoop ooit 
anderen dezelfde 
kansen te bieden’

‘Als kind, maar ook nu nog, 
probeer ik altijd de best mogelijke 
zoon voor mijn ouders te zijn.’

len in mijn regio. Aan het einde van dat 
eerste studiejaar startte ik als stagiair bij 
Kuehne+Nagel. Nog voor het einde van 
mijn stage kreeg ik een vast contract 
aangeboden als Financieel Assistent.’ 

Dat moet een bijzonder moment 
zijn geweest voor je. 
‘Zeker weten, het was zelfs een van de 
gelukkigste momenten in mijn leven. Ik 
wist vanaf dat moment: de wereld ligt 
aan mijn voeten. Ik heb altijd de ambitie 
gehad dat ik de beste wil zijn in alles 

‘Ik had nooit gedacht dat ik 
met mijn achtergrond 

deze kansen zou krijgen.’

wat ik doe. Daardoor leg ik veel druk op 
mezelf, maar ik wíl gewoon doorgroeien. 
Als je de juiste leidinggevenden om je 
heen hebt die in jou geloven, ook al doe 
je dat zelf niet altijd, dan kom je héél ver.’

Welke stappen heb je daarna nog 
gezet binnen onze organisatie?
‘In Brazilië heb ik vier jaar gewerkt voor 
Kuehne+Nagel, waarvan het laatste jaar 
in São Paulo vanwege mijn promotie 
tot Controllership Analist. Vervolgens 
heb ik vijf jaar lang bij andere bedrijven 
gewerkt, maar een vakantie in Europa 
in 2018 veranderde alles. Ik logeerde 
bij een oud-collega in Zwitserland, die 
me wees op een vacature in Nederland 
als Controller Airfreight Perishables. 
Met een bus vanuit Zürich ben ik zonder 
enige verwachtingen naar dat sollicita-
tiegesprek in Amsterdam gegaan. Heb 
ik wel genoeg ervaring? Is mijn Engels 
wel van genoeg niveau? In Parijs kreeg 
ik het goede nieuws te horen dat ik de 
baan had. Vol vreugde en ongeloof ben 
ik de straat opgerend. Ik kon het niet 
geloven!’

Hoe kijk je naar de toekomst?
‘Ik had nooit gedacht dat ik met mijn  
achtergrond deze kansen zou krijgen. Ik 
heb dat te danken aan mijn geweldige 
collega’s en leidinggevenden. Inmiddels 
durf ik groots te dromen. Ooit word ik 
de CFO van Kuehne+Nagel. Dan wil ik 
andere mensen de kansen bieden die ik 
zelf ook heb gekregen.’
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