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p een warme avond in mei heb ik een 
afspraak met een van de vrijwilligers 
van de hub in het Brusselse Noord-

station. Hij wacht me op in de stationshal en 
neemt me mee door een grote wachtzaal 
waar een honderdtal personen staan, zitten 
of liggen te wachten. Wachten waarop? Een 
deur met vriendelijke bewakers ervoor leidt 
ons naar een beklemmende traphal en drie 
hoog vinden we de hub. 

Deze is een oppervlakte van 800 m², gratis 
ter beschikking gesteld door AXA. Hier zet-
ten Dokters van de Wereld, Artsen zonder 
Grenzen, Ciré, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, 
Oxfam en het Burgerplatform voor Steun 
aan de Vluchtelingen samen hun schouders 
onder. De hub biedt een veilige plek en heel 
wat diensten aan de zogenaamde ‘transmi-
granten’: mannen, vrouwen én kinderen op 
de vlucht. Ze bieden er medische en psycho-
logische zorg en sociaal en juridisch advies. 
Mensen worden er vriendelijk ontvangen, 
kunnen er hun telefoon opladen, kunnen 
verwanten laten traceren. Deze hub is het 
menselijke antwoord op een politiek van 
ontrading en repressie. Hij zorgt ervoor dat 
de mensen in een onzekere situatie gehoord 
worden en een antwoord krijgen op hun 
fundamentele vragen en noden.  

Ik mag mee het gesprek volgen met  A., een 
jongen uit Sudan. Hij zegt enkel zijn voornaam 
en dat hij zeventien jaar oud is. Een jonge 
vrijwilligster, bijgestaan door een vrijwillige 
tolk, geeft hem uitleg over de asielprocedure 
in België. Ze nodigen hem uit terug te komen 
als hij meer informatie wil en vragen hem 
ten slotte of hij weet waar naartoe. Zachtjes 
schudt hij zijn hoofd. Ze regelen onmiddellijk 
per telefoon een familie die hem een bed 

voor de nacht aanbiedt en een andere dame 
die hem rond 21 uur daarheen zal brengen. 
Intussen is het 19 uur, de hub sluit eigenlijk zijn 
deuren om 17.30 uur… Tijd is hier van geen 
tel, dat zal ik later deze avond nog merken.

We gaan terug langs de stationshal. Intussen 
is het daar veel rustiger geworden, want 
de vrijwilligers van Kitchen of the world zijn 
aangekomen en stallen hun etenswaren uit 
op een klaptafel. Spontaan vormen zich twee 
rijen en iedereen schuift netjes aan voor het 
avondeten. We lopen naar het Maximiliaanpark 
een eindje verderop. Ook hier hebben heel 
wat mensen zich verzameld, het park ligt vol 
rugzakjes en kartonnen slaapmatten. Tegelijk 
komen wat buurtbewoners sporten, een papa 
zet zijn blonde kleuter op de schommel, vijf 
Aziatische studenten zoeken hun weg naar 
huis… Een bevreemdende mix van mensen 
en activiteiten die vreedzaam naast elkaar 
kunnen bestaan. Toch is het niet altijd zo 
vreedzaam. Deze mensen op de dool zijn ook 
kwetsbare prooien voor mensensmokkelaars, 
dieven, drugshandelaars, pooiers… Af en toe 
zijn er politierazzia’s, waarbij zeer willekeurig 
en vaak met een groot machtsvertoon men-
sen opgepakt worden en naar de cel of naar 
een gesloten centrum worden gebracht. 
Vaak vallen hierbij slagen en worden geld 
of telefoons in beslag genomen.

Nog andere organisaties komen voedsel 
uitdelen, een paar jongeren trommelen zacht 
op drums, vrijwilligers van het Burgerplat-
form zorgen voor slaapplaatsen, sommigen 
ontmoeten onwennig voor het eerst hun 
gastfamilie, anderen zijn blij elkaar terug te 
zien en verlaten vrolijk het park, chauffeurs 
rijden af en aan, een politiewagen rijdt lang-
zaam voorbij…  >
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eboren in Nigeria woonde zij al 
zeven jaar in ons land. Toen ze 
als gevolg van besnijdenis geen 

kinderen kon krijgen, werd ze door haar 
man en de hele gemeenschap versto-
ten en kwam ze naar België. Twee keer 
vroeg ze asiel aan, maar dit werd twee 
keer geweigerd. Humanitaire regularisa-
tie kreeg ze ook niet. Telkens moest ze 
maandenlang wachten op een beslis-
sing. Tussendoor kon ze wat werken als 
schoonmaakster, overdag bij mensen aan 
huis en ’s avonds in kantoren. Toen haar 
arbeidskaart ingetrokken werd, ging ze 
als vrijwilligster in een bejaardentehuis 
het ontbijt opdienen, helpen bij de gy-
mactiviteiten, de rolstoelen voortduwen 
en dergelijke. Dat deed ze op de dagen 
dat ze geen Nederlandse les of logope-
die volgde. Anita werd graag gezien en 
bouwde een ruime vriendenkring uit. 
Maar op een dag belde de politie aan: 
ze moest mee naar het detentiecentrum. 
Maar ook daar bleef ze opgewekt en vol 
vertrouwen. 

◗  Hoe dit ook afloopt, ik zal hier rijker uit 
komen, was haar overtuiging. 

Op een dag krijg ik telefoon van Anita. Ik had al maanden niets meer van haar 
gehoord. Nu vertelde ze trots dat ze een verblijfsvergunning gekregen had en 
een opleiding tot zorgkundige wilde volgen. Ik had haar leren kennen in het 
gesloten centrum van Brugge. De ontmoetingen met haar waren telkens een 
verademing. Meestal begon ik mijn bezoek op de mannenafdeling. Daar hing 
altijd een onrustige, gespannen sfeer, een soort ingehouden agressie. Op de 
vrouwenafdeling kon ik wat op adem komen en Anita verwelkomde mij altijd 
met een glimlach. 

Net zoals andere, werd de Universiteit van Namen gecon-
fronteerd met de komst van migranten en vluchtelingen, 
meer bepaald uit Syrië. 
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In het gesloten centrum van Brugge 
ontmoette ik Anita elke week. Op een 
dag zie ik haar in de Bijbel lezen. Ze leest 
het Boek van voor naar achter. 

◗  Ik heb er nu immers de tijd voor, zegt ze. 

’s Avonds brengt ze de vrouwen samen 
voor het gebed. De ene bidt voor, een 
andere leest uit de Bijbel en Anita sluit 
af. Ze spreekt haar medegevangenen 
over God - wat wij Europeanen niet zo 
gemakkelijk zouden doen -. Anita gelooft 
dat God een bedoeling heeft met haar 
opsluiting. En of ze nu hier is of in Nigeria, 
wat maakt het uit als je God hebt? Ook 
tegen het personeel spreekt ze over haar 
geloof. Zo zei ze eens tegen een bewaker 
die met zijn sleutelbos de deur voor haar 
opendeed: 

◗  U hebt een andere sleutel nodig, die 
tot het Rijk der Hemelen. 

In die tijd waren er in Brugge veel Ni-
geriaanse meisjes die slachtoffer waren 
van mensenhandel en in de prostitutie 
hadden gewerkt. Anita probeerde ze tot 
inkeer te brengen. 

◗  Zo’n opsluiting brengt je tot bezinning, 
tot ommekeer. Als je vrijgelaten wordt, 
is dat niet om je oude leven weer op 
te nemen. 

◗  Werden die meisjes dan niet gedwon-
gen om in de prostitutie te gaan? 
vraag ik.  

◗  De meeste wisten voor ze uit Nigeria 
vertrokken waarvoor het was. 

◗  Worden ze niet bang gemaakt door 
voodoo, zodat ze zich niet durven 
verzetten? 

◗  Als je Christus hebt, hoef je toch niet 
bang te zijn? 

Als Anita ooit vrijkomt, wil ze ook gevan-
gen gaan bezoeken, hier of in Nigeria. 

◗  Niet voor het papierwerk, daar heb ik 
geen verstand van, zegt ze lachend, 
maar om hun Christus te brengen. 

Een andere keer zit ze in een hoek van 
de zaal te schrijven. 

◗  Ik ben een boek aan het schrijven, 
glundert ze. 

◗  Waarover? 
◗  De titel is: Freedom at last. 

Ze heeft een droom gehad dat ze vrij-
gelaten werd, en hecht daar veel belang 
aan. Ze zit er dan ook heel ontspannen 
en optimistisch bij. Freedom at last is de 
titel van een documentaire uit 2015 over 
Vietnamese bootvluchtelingen. Of is het 
een uitspraak van Martin Luther King: ‘Free 
at last, free at last, thank God almighty we 
are free at last’? 

Na twee maanden detentie werd Anita 
plots vrijgelaten: overschrijding van de 
wettelijke opsluitingstermijn was de re-
den. Nu, maanden later, heeft ze dus een 
verblijfsvergunning gekregen. Ze kan nu 
onze samenleving met haar waardevolle 
eigenschappen verrijken. 

Pieter-Paul Lembrechts sj  
Geaccrediteerd bezoeker

Ten langen laatste 

vrij
De opvang van migranten  
door de Universiteit van Namen
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Het is 22 uur, eindelijk is ook de chauf-
feur voor A. beschikbaar. Hij vertrekt 
stilletjes, zichzelf verbergend  in twee 
jassen, terwijl het een warme zo-
meravond is, duidelijk onwennig, 
wantrouwend en onder de indruk 
van het gebeuren. Hopelijk vindt hij 
morgen opnieuw de weg naar de hub 
en kan hij met de eerlijke informatie 
die hij daar krijgt, voor zichzelf de 
juiste keuze maken.

Griet Demeestere 
Geaccrediteerd bezoekster

n Namen begonnen de dingen in 2014 via het Universitair Forum voor Inter-
nationale Ontwikkelingssamenwerking. Eerst met conferenties en plaatsen 
waar men zich dingen kon afvragen. Enkele studenten die spontaan het woord 

namen tijdens de conferenties, vestigden de aandacht op de hoogdringendheid 
van de actie en werden geholpen. Daarna, in de zomer van 2015, ontving rector 
Yves Poullet een uitnodiging van pater generaal Adolfo Nicolas, die vroeg dat er 
actie zou worden ondernomen in de scholen en de universiteiten van de Sociëteit. 

Toen ontstond er een groepje dat optrad vanuit het kantoor van de rector – 
een zeer nuttige plaats om oproepen te richten tot het OCMW, een school, 
het conservatorium of eender welke andere gesprekspartner, wanneer je zegt 
dat je vanuit dat kantoor een afspraak, inlichtingen of hulp vraagt. De eerste 
buitenlandse studenten werden op de universiteit ingeschreven voor bepaalde 
uitgekozen cursussen. Voor sommigen waren dat de eerste stappen in een 
nieuwe universitaire wereld en voor ons een verandering van universitaire 
cultuur, doordat we die mensen in een nieuwe omgeving moesten begeleiden. 

De eerste vijf gezinnen werden ondergebracht in vijf door de universiteit ter 
beschikking gestelde woningen. Ze kwamen allemaal uit Rode-Kruiscentra of 
van bij Fedasil, hadden een Belgisch vluchtelingenstatuut en waren op zoek 
naar werk, naar een transitwoning waar ze op adem konden komen, naar een 
plaats waar ze houvast konden krijgen, naar hulp voor de eerste contacten 
met de stad, de scholen, het ziekenfonds, het Intercultureel Actiecentrum van 
de Provincie Namen vzw, een cursus Frans voor buitenlanders enz. Iedereen 
kreeg om te beginnen een kaart voor de universiteitsbibliotheek, voor sport, 
soms voor maaltijden en ook om fotokopies te maken (wat zeer nuttig is om 
administratieve stappen te ondernemen). De bibliotheek werd al vlug de rustige 
plaats vanwaaruit ze nieuwe tijden tegemoet konden treden en de kaarten het 
teken dat ze erbij hoorden en nieuwe plannen konden maken. 

Toen twee oudere personen in februari 2016 werden geweigerd voor een 
cursus Frans van de stad, organiseerde de Universiteit van Namen er zelf een in 
samenwerking met de Hogeschool van Namen, Luik en Luxemburg (stagiaires 
en een professor Frans) en met vrijwilligers. De universiteitsbibliotheek biedt 
plaats aan maximum twee klassen van asielzoekers (Centrum van Belgrade). 
Tijdens de academische vakantie worden de cursussen voortgezet met behulp 
van een onlinesysteem (EU-licenties), waarvan men gebruik kan maken door 
de informaticapools van enkele faculteiten te openen. 

Al die mensen begeleiden, betekent naar hen luisteren, met hun eten, stages 
zoeken voor sommigen, samen met hen administratieve of medische docu-
menten bekijken en lezen, met hen en voor hen spreken bij besturen, in scholen 
en zelfs op andere universiteiten. Dat terwijl jonge Belgische studenten dikwijls 
onverschillig of zelfs vijandig blijken te zijn. Voor de opvang bij de diensten van 
de universiteit kunnen we echter rekenen op het personeel. 

Sedert 2017 gaat actie voort terwijl de spots van de media en dus de aandacht 
van veel mensen al op andere dingen gericht zijn. Feit is, dat er minder aanvra-
gen vanwege gezinnen zijn, maar dat meer studenten zich willen inschrijven. 

We moeten ten slotte benadrukken dat heel die actie 
zonder mediadrukte verloopt. Dat biedt een rustige sfeer 
voor de opgevangen personen en maakt van hen geen 
uithangborden van het goede geweten van de universiteit. 

Albert Evrard sj - Studiedienst van het rectoraat 
Dienst internationale betrekkingen
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NB. De auteur drukt zich in eigen naam uit en verbindt 
noch de Universiteit Namen noch de jezuïetenprovincie 
EOF (Europe occidentale francophone)



Op 14 augustus jongstleden kwam het eerste gezin met minderjarige kinderen aan in de 
splinternieuwe ‘gezinswoningen’ die in het gesloten centrum 127bis te Steenokkerzeel 
werden gebouwd. Wat moeten we denken van die flatterende benaming? Het gaat om 
vier wooneenheden – in feite ingerichte containers met keuken, badkamer, stapelbedden 
voor kinderen, een kleine TV en een wasmachine – die plaats bieden aan 6 of 8 personen. 
Buiten is er een speelpleintje met glijbaan en schommels. Maar laat het duidelijk zijn dat 
het nog altijd gaat om gezinnen met kinderen die worden opgesloten in afwachting van 
hun uitwijzing, ook al deed de regering haar uiterste best om de detentieomstandig-
heden aanzienlijk te verbeteren tegenover degene die gebruikelijk waren tot in 2008. 

e herinneren eraan dat de hard-
nekkige inspanningen van JRS Bel-
gium en van zijn partners uit het 

verenigingsleven de Belgische Staat er had 
toe aangespoord om te stoppen met het 
opsluiten van gezinnen in gesloten centra en 
om, vooruitlopend op de veroordeling van 
diezelfde Staat door het Europees Hof van 
Straatsburg, te voorzien in een alternatief voor 
detentie in de vorm van ‘terugkeerwoningen’.

Deze laatste, die JRS nu al 10 jaar bezoekt, 
hebben jammer genoeg nooit een echte kans 
gekregen: ze zijn te slecht voorzien, zowel van 
begeleidend personeel als van infrastructuur, 
de aangeboden begeleiding is meer gericht op 
de ouders en op het regelen van de terugkeer, 
dan op de behoeften van de kinderen. En dat 
terwijl die huizen speciaal werden ontworpen 
om tegemoet te komen aan de bijzondere 
toestand van deze laatsten! De gezinnen wonen 
er ook in een pijnlijke afzondering, ver van de 
vertrouwenwekkende sfeer die wij aanbevelen 
in het kader van sterke gemeenschapsbanden 
(‘community-based’). We betreuren dan ook 
dat de regering nu haar beklag doet over het 
aantal gezinnen dat bij een dergelijke opvang 
liever spoorloos verdwijnt, maar dat die regering 
tegelijk nalaat alle alternatieven voor detentie 
te evalueren, ook niet het begeleidingsproject 
dat aan de gezinnen ‘thuis’ wordt aangeboden 
in het kader van het SEFOR-project.

2008-2018 : 
einde van 10 jaar waarin geen  
minderjarigen werden opgesloten

Het is in die context dat men het koninklijk 
besluit van 2 juli 2018 moet lezen, dat bepaalt 
op welke wijze kinderen in een ‘gezinswoning’ 
kunnen worden opgesloten voor een periode 
van maximum tweemaal twee weken: de Staat 
hanteert dus liever de stok door gezinnen op 
te sluiten zonder zich te bekommeren om 
de voorrang hebbende belangen van de 
kinderen, in plaats van een kans te geven aan 
de alternatieven voor detentie, waarop ons 
land tien jaar geleden zo trots was.

Maar dat geeft niet, aangezien JRS Belgium door 
de Dienst Vreemdelingenzaken werd geaccre-
diteerd om die gezinnen te bezoeken op basis 
van een methodologie die aangepast is aan 
de specifieke aard van minderjarige kinderen 
in detentie, die wij hebben uitgewerkt met 
ICD (International Children Defence) en onze 
partners van het Platform Minderjarigen op de 
vlucht. Met de hulp van de partneradvocaten en  
artsen die met ons samenwerken, zullen onze 
bezoekers de gezinnen begeleiden en erop 
toezien dat hun rechten worden geëerbiedigd.

Want een kind sluit je niet op. Punt. 

Baudouin Van Overstraeten 
Directeur JRS Belgium
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