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NAAR DE RAND
Meer dan ooit werden wij geroepen om naar de rand te gaan,
naar de meest vergeten en kwetsbare mensen.

Z

o kwam in 2016 ons Up Together-project
tot ontwikkeling, eerst in Brussel (met
momenteel vier opvangnetwerken, die het
hele jaar actief zijn), dan in Doornik, Luik en ten
slotte in Vlaanderen (Brugge en Antwerpen). JRS
trad vol overtuiging buiten de muren van de
gesloten centra om gastvrijheid en solidariteit
te organiseren voor buitenlanders van wie alle
procedures op niets uitliepen en die nu op
ons grondgebied aan hun lot zijn overgelaten.
Zij hebben geen uitzicht op een wettelijke
integratie in België, maar kunnen om verscheidene redenen onmogelijk terugkeren naar hun
land van oorsprong. Ik ben in de wolken over
de rijkdom aan geduld en vriendelijkheid die
aan de dag wordt gelegd door alle vrijwilligers,
opvangers, begeleiders en netwerkers die deze
onwaarschijnlijke ontmoetingen tussen Belgen
en in onregelmatige toestand verkerende
migranten mogelijk maken.

Het was ook in 2016 dat het door de Europese
Unie gefinancierde project I Get You echt van
start is gegaan. Dat project is opgevat als een
aanvulling op Up Together en spoort burger en
verenigingsinitiatieven op die op innovatieve
manieren gemeenschappen opbouwen en
racisme bestrijden.
De terugkeerhuizen zijn emblematisch voor een
vereniging die gewijd is aan vluchtelingen en
gedwongen migranten. Na twee jaar intensieve
bezoeken zijn we in staat een genuanceerd
oordeel te formuleren over de werking ervan.
U zult me misschien zeggen dat alles beter is
dan detentie in een gesloten centrum en dat u
zich alleen maar kunt verheugen over het feit
dat er zulk een alternatief voor administratieve
detentie bestaat. Toch zou het bestuur die
huizen de middelen moeten geven om hun
voornaamste functie te vervullen, namelijk het
buiten gesloten centra opvangen van gezinnen
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met minderjarige kinderen. We verwachten
van terugkeerhuizen dus dat ze de kinderen
centraal stellen en dat er bij voorrang met hun
belangen rekening gehouden wordt. Daarom
hebben we de Dienst Vreemdelingenzaken een
twintigtal aanbevelingen en vragen bezorgd,
zowel met het oog op structurele wijzigingen als
op gerichte maatregelen die volgens ons nodig
zijn opdat de huizen het label ‘alternatief voor
detentie’ zouden verdienen. Wij geven voorrang
aan een discrete dialoog met het bestuur en
hopen dat die vlug vruchten zal dragen.
Ten slotte wil ik graag de nadruk leggen op
de solidariteit en de inzet waarvan heel het
JRS-team blijk heeft gegeven. Dat team is erin
geslaagd het jaar 2016 in bijzonder moeilijke
omstandigheden af te ronden. Daarvoor wil
ik iedereen van harte danken.
Baudouin Van Overstraeten
Directeur JRS Belgium
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DE TERUGKEERWONINGEN

T

urtelhuisjes, woonunits, familie-units, terugkeerwoningen… In de loop der jaren kregen
de huizen en appartementen waarin ons land
gezinnen met kinderen vasthoudt, vele namen.
Ze zijn verspreid over vijf sites: Sint-Gillis-Waas,
Zulte, Tielt, Beauvechain en Tubize. In 2016
bezochten we 37 gezinnen in detentie.
De terugkeerwoningen blijven tot op vandaag
besloten plekken, waartoe buitenstaanders
weinig tot geen toegang hebben. De realiteit die
onze bezoekers aantreffen blijft ons overtuigen
van de grote noden van de families. Onze ervaring met het uitwijzingsbeleid stelt ons in staat
constructief mee te werken aan een verbetering
van de omstandigheden voor gezinnen met
minderjarige kinderen in detentie.

Een terugkeerwoning in Zulte.

Wie verblijft er?

Strenger beleid rond migratie

Gezinnen die asiel aanvragen aan de grens
worden na het indienen van hun aanvraag naar
een terugkeerwoning gebracht. Verder gezinnen
die onder de Europese Dublinregeling vallen.
In stijgende mate (35% in 2016, tegenover 18%
in 2015) worden gezinnen opgesloten na het
mislukken van een thuiscoaching aangeboden
door de Dienst Vreemdelingenzaken.

De strakke lijn die het nationale beleid volgt
werd in 2016 zichtbaar in de zwaardere klemtoon op gedwongen terugkeer, de verstrenging
van de Dublinrichtlijn, in lijn met de politiek op
federaal niveau.

De Dublinregeling verplicht asielzoekers een procedure op te starten in het
eerste onthaalland. In de praktijk is dat
meestal een land op de buitengrenzen
van Europa, vooral Griekenland en Italië.
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Onze observatie is dat de dynamiek van uitwijzing ook voor gezinnen met minderjarige
kinderen verstrakt, en dit zelfs al vóór de aankomst in een terugkeerwoning. Het beleid
legt de klemtoon op controle, consequentere
toepassing van de regels en het aanpakken
van achterstanden. Dit beleid leidt zelden
tot duurzame oplossing voor het dossier en
heeft vaak rampzalige gevolgen op menselijk
vlak. We stellen ons dan ook vragen bij de
doeltreffendheid ervan.

Een terugkeerwoning in Tubize.

Een lijdensweg
We vingen opvallend meer echo’s op van
gezinnen die onder dwang naar hun land van
herkomst werden terug gestuurd. ’s Morgens
staat hen onverwacht een transport naar de
luchthaven op te wachten. Vaak worden ze
onder politiebegeleiding naar het vliegtuig
gebracht. Soms wordt het gezin uit elkaar
gehaald en pas in het vliegtuig weer verenigd.
Dit jaar gebeurde dit in minstens drie gevallen
zelfs met een “special flight”, een vlucht die
speciaal voor een gezin wordt georganiseerd .
Opmerkelijk zijn de verhalen van gezinnen die
weggevlucht zijn uit andere Europese landen,
omdat ze daar geen opvang kregen en werkelijk
op straat hebben geleefd. Ze hoopten op een
betere toekomst in België maar als ze hier een-

Een terugkeerwoning in Sint-Gillis-Waas.

maal zijn, volgt de valbijl van het Dublin-verdict
dat hen dwingt om terug te gaan naar het land
waar ze Europa binnenkwamen.
Ook in 2016 hadden we de indruk dat er meer
problematische familiale situaties voorkwamen,
veroorzaakt door een precaire verblijfssituatie.
Dat hoeft niet te verwonderen, omdat een
precair verblijf op zich spanningen met zich
meebrengt. Wat wel verontrustend is, is het
toenemend aantal scheidingen van gezinnen
door vasthouding in een gesloten centrum
of terugkeerwoning, zodat men uiteindelijk
terugkeert zonder zijn familie.
We stellen vast dat mannen vaker worden
gescheiden van hun gezin. Het stempel van
“openbare orde” in het dossier speelt hierin
blijkbaar een grote rol. In een meerderheid van

BEGELEIDING

de gevallen was de aanleiding tot de scheiding
een strafblad van een van de partners. Ook al
gaat het om kleinere inbreuken, of wordt de
zaak geseponeerd, het feit alleen dat er een
dossier ligt, is al voldoende. Ons inziens een
erg onrechtvaardige situatie.
Wat betreft de samenwerking met de overheidsdiensten is het niet verrassend dat gescheiden
gezinnen in veel mindere mate open staan
voor een vrijwillig vertrek.

1- M
 eer info: Exit België, reportage van Yves Delepeleire in
De Standaard van 16 januari 2017.
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Constructieve voorstellen
aan het beleid
In de hoop via een constructieve dialoog de situatie
voor gezinnen in de terugkeerwoningen geleidelijk aan te verbeteren, formuleerden wij midden
2016 een aantal constructieve voorstellen, die we
voorlegden aan de Dienst Vreemdelingenzaken.

Een paar sleutelelementen voor de goede
werking van de terugkeerwoningen zijn de
volgende:
◗ Een onafhankelijke expert die een kwaliteitsvolle integrale begeleiding biedt.
◗ Een terugkeerproject aangepast aan de
specifieke situatie van elke familie.
Wat betreft de psychologische begeleiding stel-

den we voor dat de gezinnen meer systematisch
zouden worden gescreend. Het is immers onze
indruk dat de nood aan onafhankelijke psychosociale zorg hoog is. Positief is dat in 2016 bij het
team van de terugkeerwoningen een psychologe
werd gevoegd die verantwoordelijk is voor de
specifieke begeleiding van al de gezinnen. Een
hele vooruitgang, maar zonder de garantie van
onafhankelijkheid zullen gezinnen weinig geneigd
zijn tot een open gesprek over hun zorgen.

De terugkeerwoningen in cijfers:
◗ 33 bezoeken in 2016
◗ 37 families bezocht
◗ onder hen 89 kinderen
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BEGELEIDING

HET TEAM

I

Griet

David

n 2016 kwamen er in het team van JRS Belgium
vier nieuwe collega’s bij.

◗ Griet Demeestere uit Kortrijk bezoekt het gesloten centrum van Brugge. Daar
vervangt ze Pieter-Paul Lembrechts, die zelf bezoeker is geworden van het
gesloten centrum van Merksplas. Vroeger zette zij zich in als sociaal werkster
in de jeugdhulp en ze blijft goed bevriend met de Arkgemeenschappen
van Jean Vanier. Ze fietst elke week tientallen kilometers.

Vera

◗ Jörg Gebhard uit Schaarbeek werd aangeworven voor een nieuwe functie bij
JRS, namelijk advocacy officer of verantwoordelijke voor de pleitbezorging. Zijn
vroegere taken bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen en bij Unia (het voormalige
Gelijkekansencentrum) bereidden hem uitstekend voor op deze functie. Als
doctor in de Europese geschiedenis en vanuit zijn ervaring in verscheidene
landen kent Jörg uit eigen ervaring zeer goed het belang van opvang.

Jörg

◗ David Knapen heeft talen gestudeerd en werkte als informaticus, onder
andere in een project voor de Europese Commissie. Hij werd door JRS
aangeworven als communicatiedeskundige. Hij heeft graag dat alles goed
werkt en is ervan overtuigd dat zijn werk dat van zijn collega’s (voor wie
hij veel bewondering heeft) efficiënter kan maken. David hanteert met
genoegen de pen en houdt van grafische vormgeving. Zijn hobby’s rijmen,
zoals lectuur en natuur.
◗ Vera Tikhomirova, een Belgische van Russische oorsprong, vervangt
Barbara Mertens in de dubbele functie van secretariaat en boekhouding.
Vera is vertrouwd met administratieve taken bij bedrijven, maar koos om
te beginnen werken voor een sociale organisatie. Goed om te weten: ze
schildert ook graag.

PERSONEEL

…en Maaike
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DE ONTHAALNETWERKEN VAN
UP TOGETHER BEGRIJPEN

EEN TRAJECT IN 7 STAPPEN

Op een dag word je uit het gesloten centrum vrijgelaten. België slaagde
er niet in je uit te wijzen. Papieren krijg je niet.
Je staat op straat, zonder rechten of perspectief. De bezoeker van JRS
stelt je Up Together voor: een onthaaltraject van een jaar.
Met Up Together ga je op bezoek bij een gezin. Zij stelden zich kandidaat
om je twee maanden te huisvesten.
Het vastlopen van je migratieproject en de plotse vrijlating hebben je
aangegrepen. Je neemt de tijd om in waardigheid je evenwicht
te hervinden.
Na elk onthaal van twee maanden verhuis je binnen het netwerk in
jouw stad. Je krijgt weer energie, en legt contacten met heel wat Belgen.
Een vorming in Toekomstoriëntering helpt je een doordachte keuze te
maken. Probeer je het in België? Kies je voor een vrijwillige terugkeer?
Na een jaar is het traject ten einde. Dankzij je kennis en contacten sta je
er sterker voor. Je slaat de weg van je keuze in.
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2

◗ Het BEGELEIDEN van 14 personen die hun
leven opnieuw in eigen hand nemen met
doelstellingen op 12 maanden: het is een
indrukwekkend werk van medeleven, waarbij
je echter je verstand niet mag verliezen. Up
Together vergt een wederzijds vertrouwen dat
je op een hoger niveau brengt, voorbij hindernissen en struikelblokken, vooroordelen.
De zorg die de betrokkene ontvangt dankzij
de eenvoudige aanwezigheid en luisterbereidheid van degenen die hem opvangen
en van de begeleider of begeleidster, zijn op
het ogenblik zelf van onschatbare waarde.
Het is een geschenk dat de opgevangen
personen altijd en overal met zich zullen
meedragen. De niet-verbale codes die ze
leerden dankzij de opeenvolgende opvang
bij mensen die in België wonen en dankzij
de begeleider of begeleidster, stellen hen

PROJECTEN

3

in staat vertrouwen te creëren bij hun latere
omgang met anderen buiten het veilige
kader van Up Together.
◗ DIENEN met plaatselijke gastvrije netwerken in
vijf steden: Antwerpen, Brugge, Brussel, Doornik
en Luik. Wie zijn deur openstelt, stelt zijn hart
open voor een verkeerdelijk genaamd ‘illegale’
onbekende. Elke mens is naar ons toegestuurd
om ons te helpen onze menselijkheid vorm
te geven. We laten de kandidaat-onthaalden
dus ook kiezen of ze in zee willen gaan met
een bepaalde begeleider of onthaler. Pas na
een ontmoeting maken ze de beslissing om
het traject van een jaar te beginnen, of voor
twee maanden te verblijven bij een onthaler
of familier. Eenmaal het besluit vaststaat
kunnen de betrokkenen zich richten op wat
zij belangrijk vinden in het samenleven en

1. Een van de eerste verwelkomden. Belgische systemen
leren kennen is een belangrijk deel van het traject
van Up Together.
2. Een begeleidster zette een werkplaats op in
het onthaalhuis in de Eloystraat. Voor Agnès is
keramiek een spirituele activiteit, die ze graag deelt
met anderen.
3. De belangrijkste rollen in Up Together:
onthaler, verwelkomde, begeleider, en Philippe,
verantwoordelijke voor het netwerk.

op het vlak van sociale normen. Onze partners zijn sociale diensten, gespecialiseerde
juridische diensten, verenigingen, vzw’s van
vrijwilligers of parochiegemeenschappen,
die allemaal openstaan voor ons doelpubliek
en hun behoeften ter dienst willen staan. De
samenwerking tussen JRS en onze partners is
van groot belang om Up Together in staat te
stellen relevante diensten te blijven verlenen.
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◗ Het VERDEDIGEN van zogenaamde ‘onverwijderbaren’. In 2016 hebben vrijwilligers,
uitzonderlijke personen, burgers met het hart
op de juiste plaats, een verantwoordelijkheid
op zich genomen, die eigenlijk die van de
Staat is. Up Together biedt niet alleen een
dak boven het hoofd, maar houdt ook een
vorming in: Toekomstoriëntering. Die staat in de
sociale sector bekend als bijzonder pertinent
voor onze doelgroep. Toekomstoriëntering
helpt de onthaalde om zijn of haar eigen
beweegredenen en de uitdaging van het
geblokkeerde migratieproject onder ogen te
zien. De vorming werpt ook een licht op realistische opties voor de toekomst: in ons land
in de clandestiniteit blijven, vrijwillig het land
verlaten, het statuut van staatloze aanvragen?
Met Up Together heeft JRS in 2016 geijverd
om die opleiding te blijven organiseren en
om de waarde ervan te bewijzen tegenover
de samenleving en de politieke beslissers.
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EVALUATIE VAN UP TOGETHER
Enkele sterke punten

De twee mannen op de
foto hebben besloten het
land te verlaten, maar niet
zonder herinneringen aan
hun positieve en persoonlijke
contacten in België.

De opvang gebeurt bij Up Together in alle vrijheid. Sommige onthalers staan op die vrijheid
en willen zich slechts verbinden voor minder
dan de twee maanden die worden gevraagd.
Het project voldoet aan de behoefte van sommige begeleiders die een concreet antwoord
willen geven op de migratie-uitdaging die
Europa moet aangaan. De onthalers en begeleiders voelen zich gewaardeerd: hun inspanning
wordt op prijs gesteld en ze voelen zich meer
erkend als mens.
Ook voor de opgevangen personen gebeuren
de opvang en de begeleiding in alle vrijheid:
sommigen van hen staan op die vrijheid, bijvoorbeeld om opvang of begeleiding door
een of andere vrijwillige kandidaat te weigeren.
Onze opvang beantwoordt aan hun verlangen om in contact te komen met mensen uit
België, buiten het kader van de professionele
zorg, waartoe hun contacten meestal beperkt
blijven. Bovendien ontmoeten de opgevangen

PROJECTEN

personen mensen uit zeer verschillende sociaal-economische groepen en kunnen ze zich zo
een realistisch beeld vormen van hun gastland.
Ten slotte worden de opgevangen personen
in hun waardigheid gelaten: ze voelen zich
aanvaard als mensen en niet als sociale gevallen.
Het project helpt xenofobie bestrijden: iedereen
die voor opvang zorgt, heeft een sociale omgeving die op een of andere manier in aanraking
komt met de opgevangen migrant. Dat helpt
het eenzijdige verhaal van sommige media of
politieke groepen tegen te spreken.

Enkele aandachtspunten
In 2016 kwamen ook onthaalnetwerken in
Vlaanderen op gang. We blijven werken aan
het uitbreiden van onze aanwezigheid in het
noordelijke landsdeel. Verder hebben we nood
aan versterking op het vlak van organisatie,
aangezien de meeste vrijwilligers eerder bereid
zijn voor opvang in te staan dan voor het beheer
van die opvang. We zoeken naar mensen voor
het ondersteunen van de plaatselijke netwerken
en voor het vervullen van bestuurstaken.
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2016, EEN LOODZWAAR JAAR

W

at moeten we onthouden van 2016?
De grote migratiebewegingen uit het
jaar 2015 zijn beetje bij beetje stilgevallen, de
onthaalcrisis (en de vooropvangcrisis in het
Maximiliaanpark) zijn niet meer actueel en veel
mensen zijn geneigd de bladzijde zonder meer
om te draaien. Toch stierven er meer dan 5 000
mensen op de Middellandse Zee, tegen 3 771 in
2015, terwijl het aantal migranten dat de overtocht waagde driemaal kleiner was (bron: VN).
Zowel de Europese Unie als haar lidstaten

prijzen zich gelukkig met de efficiëntie van
de maatregelen die werden getroffen om de
migranten te verhinderen tot bij hen te komen.

De Europese context
In die context was het vooral het met Turkije
gesloten ‘akkoord van de schande’ dat de gemoederen beroerde. Waarom geven we het die
weinig vleiende naam? Ten eerste omdat deze
deal verhindert dat mensen die bescherming
nodig hebben, voet zetten op Europese bodem

en ze niets doet om het leed te verzachten van
de duizenden migranten die in Griekenland
vastzitten in apocalyptische omstandigheden.
Vervolgens omdat Europa er de voorkeur aan
gaf een derde land te betalen om afgewezen
asielzoekers terug te nemen, terwijl dat land
allesbehalve veilig is - voor zijn eigen inwoners
noch voor de vreemdelingen die zich op het
grondgebied bevinden. En ten slotte omdat de

Het leven in het vluchtelingenkamp Sarican in Turkije
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EU zelfs niet de moed had om de verantwoordelijkheid voor die beslissing op zich te nemen, maar
ze eufemistisch een ‘verklaring’ noemde, zodat
de migranten die ze voor het Europese Hof van
Justitie wilden aanvechten, werden afgewezen
onder het voorwendsel dat het geen formele
en voor de Europese Unie bindende daad was.
In alle uithoeken van het continent ontstonden
nationalistische en migrantenvijandige gevoelens, die er zeker toe hebben bijgedragen dat
Europa zich huiverig op zichzelf terugplooide
en geen ander heil zag dan het versterken van
zijn grenzen. Met de strikte toepassing van de
Dublinverordening offerde de Unie de solidariteit met de aan haar buitengrenzen gelegen
landen op.
ASIELAANVRAGEN IN BELGIË
(2015-2016)
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In België
18 710 mensen vroegen in 2016 asiel en
subsidiaire bescherming aan in België, een
daling met 58,2% in vergelijking met 2015.
Tot 8 juli 2016 mocht een door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen

BALANS

en de Staatlozen erkende vluchteling voor
onbeperkte tijd in België verblijven. Sindsdien
werd het verblijf van een erkende vluchteling
beperkt tot vijf jaar. Een onbeperkt verblijf zal
enkel mogelijk zijn na een termijn van vijf jaar
vanaf het indienen van de asielaanvraag. De
toekomst van erkende vluchtelingen in België
Jaarverslag 2016 I 13

hangt dus af van een beslissing die vijf
jaar later zal worden genomen. Daardoor
zullen de betrokkenen nog moeilijker
werk kunnen vinden en zich integreren.

bijna twintig jaar door de verenigingssector werden beheerd. Dat heeft een grote
weerslag op onze nabije partners Ciré,
Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Caritas.

BEZOEKEN IN DE
GESLOTEN CENTRA

Zoals blijkt uit de algemene beleidsnota
van 27 oktober 2016 blijft de regering
Michel haar ontradend beleid ten aanzien
van migranten in alle opzichten voortzetten. Zo heeft ze in december 2016 een
wet doen goedkeuren die de ‘nieuwkomersverklaring’ invoert. Een vreemdeling
die langer dan drie maanden in ons land
wil verblijven, zal een verklaring moeten
ondertekenen waarin hij stelt dat hij onze
rechten, plichten, waarden en vrijheden
begrijpt en in overeenstemming daarmee
zal handelen.

De reeks restrictieve maatregelen zou niet
volledig zijn zonder melding te maken
van de retributies, heffingen en andere
administratieve boetes in verband met
de procedures voor het verkrijgen van
een verblijfsvergunning.

I

De federale Staat ontmantelt verder de
opvangstructuren voor asielzoekers, terwijl
er nog nooit zoveel vluchtelingen op de
wereld zijn geweest (zo’n 21,3 miljoen,
van wie slechts 6% in Europa wordt opgevangen). Zo werden 10 000 plaatsen in
collectieve structuren afgeschaft. Tegelijk
zal het individuele opvangmodel voortaan
voorbehouden zijn aan groepen die veel
kans op erkenning maken en aan kwetsbare personen. Die paradigmawijziging
leidt tot het afschaffen van duizenden
individuele opvangplaatsen die sedert
14 I Jaarverslag 2016

De asiel en migratiesector wordt ten slotte
zwaar getroffen door de hervorming van
de juridische bijstand die in juli 2016
werd goedgekeurd door het federale
parlement. Onder voorwendsel de rechtsonderhorigen ‘verantwoordelijkheidsbesef’ bij te brengen en zogenaamde
misbruiken te vermijden (die hoofdzakelijk te maken zouden hebben met het
vreemdelingenrecht en het familierecht),
werd het verkrijgen van rechtsbijstand
bemoeilijkt en is de administratieve last
voor de pro-Deoadvocaten zo ontradend
gemaakt, dat velen van hen afhaken.

n 2016 zette JRS traditiegetrouw zijn ondersteuning van mensen in detentie verder. Vier
geaccrediteerde bezoekers (Marie Bouvier,
Griet Demeestere, Pieter-Paul Lembrechts en
Maaike Vanderbruggen) bezochten regelmatig

Zelfportret van
een gedetineerde
Armeense man
in zijn rolstoel

Traditioneel zijn de bezoekers op de eerste plaats
een luisterend oor voor de gedetineerden,
die veelal sociaal geïsoleerd zijn. Daarnaast
informeren ze hen over hun rechten en treden
ze verbindend op tussen de gedetineerden
en de buitenwereld: hun familie, advocaat, arts,
begeleider… Naast de geaccrediteerde bezoekers zijn onze vriendschappelijke bezoekers
nog altijd een vaste waarde. Wekelijks gaan zij
gedreven door een vrijwillig engagement naar
het centrum om één persoon gedurende heel
zijn of haar verblijf in detentie als gezel te volgen.
Door de jaren heen veranderen de verhalen van
mensen in detentie in de grond niet. Mensen
hebben het zeer moeilijk en de opsluiting die
ze ondergaan maakt hen nog altijd kwetsbaar.
Toch stelden onze bezoekers meer extreme
situaties vast. Zij waren onder andere getuige van het buitenproportionele gebruik van

isolatiecellen en ontmoetten heel wat uiterst
kwetsbare profielen. Voor zeventien gedetineerden deden de bezoekers beroep op een
externe arts gefinancierd door ons Medisch
fonds; op zes van deze bezoeken werd de arts
bovendien geassisteerd door een psycholoog.
Daarnaast zagen de bezoekers heel wat mensen
die door de detentie gescheiden werden van
hun levenspartner en kinderen.
JRS is al jaren samen met Vluchtelingenwerk
Vlaanderen en Ciré de drijvende kracht achter
de Transitgroep, het platform van organisaties die werken rond detentie. Enkele van die
organisaties hebben eveneens bezoekers in de
gesloten centra. Via de Transitgroep houden
we de vinger aan de pols. De gegevens die we
tijdens de bezoeken verzamelen worden geanalyseerd en dienen tot basis van het beleidswerk
rond detentie. In 2016 werd sterk ingezet op
het samenstellen van een gemeenschappelijk

De barrière
in Ceuta

JRS Europe

drie van de vijf gesloten centra in België. Helga
Corvers en Elisabeth Razesberger bezochten
respectievelijk de Vlaamse en de Waalse terugkeerwoningen. Het centrum Caricole en
de Vlaamse terugkeerwoningen werden een
tijdlang niet bezocht, omdat twee van onze
bezoeksters in blijde verwachting waren en zij
vanaf het prille begin van de zwangerschap hun
bezoeken dienden te staken. Griet Demeestere
kwam de ploeg versterken vanaf de tweede helft
van het jaar en bezocht sindsdien de Caricole.

rapport – Gesloten centra voor vreemdelingen
in België: een stand van zaken – waarin we de
vergelijking maken met de toestand tien jaar
geleden, toen het vorige rapport uitkwam. We
stelden het rapport voor op een colloquium
in het Federaal Parlement op 23 januari 2017.
Het gezamenlijke beleidswerk voor 2017 zal
voortbouwen op een aantal bevindingen uit
dit rapport.

De bezoeken in cijfers:
◗ 636 personen werden opgevolgd door bezoekers van de
Transitgroep, waarvan 332 door de bezoekers van JRS.
◗ Onze bezoekers ontmoeten gemiddeld 13 gedetineerden per bezoek.

GESLOTEN CENTRA
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I GET YOU: LEREN SAMENLEVEN
MET VLUCHTELINGEN

D

e tijd dat vluchtelingen in het Maximiliaanpark kampeerden in afwachting van
de registratie van hun asielaanvraag, was een
sleutelmoment voor veel burgers in België.
Die humanitaire crisis in volle stadscentrum
zette hen ertoe aan iets voor de vluchtelingen te doen. De mensen gingen met eten en
kledij ter plaatse, ze boden hun hulp aan en
sommigen hebben vluchtelingen bij hen thuis
ondergebracht.

Hun werk is vaak onzichtbaar. Aangezien het
door vrijwilligers wordt uitgevoerd, kan een
gebrek aan professionele omkadering en
referentienetwerken de impact van de inspanningen verzwakken. De geëngageerde
burger staat er dikwijls alleen voor als ze een
vluchteling of een gezin willen helpen. Ze zijn
emotioneel aangeroerd door wat ze meemaken,
maar weten niet altijd hoe ze geschikte hulp
moeten verlenen.

Tot op vandaag blijven burgers de rol innemen
van steunpunt, interculturele bemiddelaar en
begeleider om de integratie van vluchtelingen
te bevorderen. Voor velen van hen is die inzet
een spontaan antwoord op behoeften waaraan de officiële instellingen van de Staat niet
kunnen voldoen.

Het was in die geest dat JRS Europe het I Get
You-project opstartte. Het doel is best practices
te vinden, beproefde werkwijzen om sociale
banden te scheppen tussen vluchtelingen en
de plaatselijke bevolking. JRS coördineert het
werk in negen Europese landen in samenwerking met partners. De basis van onze aanpak
is de overtuiging dat we door ontmoetingen
de vooroordelen tegen en de angst voor de
anderen kunnen overwinnen.

“Als we integratie willen,
moeten we bruggen bouwen”
zegt Cécile, die vluchtelingen begeleidt bij
het opbouwen van een leven in België.
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Rahel, uit Eritrea, volgt een cursus Nederlands in Antwerpen
©UNHCR/Warda Al-Jawahiry; Marc Hofer

Tijdens de eerste fase van het project in de
tweede helft van 2016 brachten we Belgische
initiatieven in kaart die zich richten op het
scheppen van sociale banden. We schonken bijzondere aandacht aan initiatieven die
ruimte creëren voor ontmoetingen tussen
Belgen en vluchtelingen en voor individuele
begeleidingsprojecten. We namen contact op
met 130 initiatieven en kregen gedetailleerde
informatie terug over 37 daarvan.
Volgens de getuigenissen van de organisatoren
van en de deelnemers aan die initiatieven is
het in België zo goed als onmogelijk om een
leven op te bouwen zonder de hulp van een lid
van de plaatselijke gemeenschap, iemand die
de lokale gebruiken kent en als bemiddelaar

“Théâtre des 4 mains (…) is integreren op een heel vrolijke, positieve manier”
© L’Hirondelle ASBL

kan optreden in geval van moeilijkheden. De
grootste uitdaging blijft het zoeken van een
appartement en van werk.
Bij het begeleiden van vluchtelingen gaan de
vrijwilligers beseffen wat de Staat niet wil of
kan doen. Tegelijk ontstaan er vriendschappen.
De eigenheid van zo’n begeleiding door een
vrijwilliger zie je in deze observatie van een
vluchteling:
“Je bent beter dan de maatschappelijk assistente.
Als wij lijden, lijd jij met ons, wanneer we gelukkig
zijn, ben jij gelukkig met ons en zo leef je veel meer
met ons samen”.

I GET YOU

Wanneer je iemand ontmoet, verandert je kijk
op die persoon. Je gaat vluchtelingen minder
beschouwen als slachtoffers en meer als handelende mensen. Voor de vluchtelingen zelf
is de individuele steun dikwijls een kwestie
van overleven.
Uit de resultaten van de I Get You-campagne
maakten we een synthese op. Daaruit blijkt dat
opvang en integratie nodig zijn om te leren
samenleven. Als ontmoetingsmodel blijkt de
partnerschapsformule tussen twee personen
of in kleine groepjes de meest veelbelovende.
Ze maakt persoonlijke ontmoetingen en geïndividualiseerde steun mogelijk.

We blijven tot september 2017 aan het I Get
You-project werken. Dan publiceren we een
verslag dat best practices in België aanduidt.
Ons verslag zal gebaseerd zijn op een veertigtal
interviews met de deelnemers aan de initiatieven en op een sensibiliseringscampagne op
nationaal en Europees niveau.
Informatie over het project:
http://www.igetyou-jrs.org/belgium/
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Een Syrische familie
volgt les in Eeklo

FINANCIEEL RAPPORT

H

et jaar 2016 overtrof op financieel vlak
onze stoutste dromen.

Bovenop de uitzonderlijke gift van €170 000,
waarvan we vooraf op de hoogte waren
gesteld, verzamelden we nog eens €160 000
van gulle particulieren, religieuze gemeenschappen en parochies. Die vrijgevigheid geeft ons
tweemaal hoop: ten eerste blijkt een deel van
de samenleving nog steeds in te zitten met
rechtvaardigheid voor migranten. Ten tweede
lijkt het erop dat we erin slagen die middens
ook echt te bereiken.
De trouwe steun van de beide jezuïetenprovincies (€210 000) en de subsidies voor de projecten
Up Together (€17 000) en I Get You (€28 000)
maken het plaatje volledig. Zo komen we aan
een recordbedrag van €615 000 inkomsten.
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© UNHCR/Gordon Welters

Aan de kant van de uitgaven merken we een
lichte stijging van de loonmassa op. Die is het
gevolg van de rekrutering van onze nieuwe
advocacy officer aan het einde van het jaar. Die
was in het budget niet voorzien.

De algemene werkingskosten en de uitgaven
voor het project ‘detentie’ blijven stabiel, ondanks de uitzonderlijke uitgave van € 10 000
ter ondersteuning van een van onze partners
in het werkveld van de detentie, het Belgisch
Comité voor Hulp aan Vluchtelingen.
De werkingskosten voor het project Up Together
(€7 800) stijgen in navolging van de ontwikkeling van onze onthaalnetwerken. In 2016
vond die uitbreiding nog vooral in Wallonië
en Brussel plaats.

Blijft de moeilijkste taak: onze gulle schenkers
ervan overtuigen dat het uitzonderlijke overschot van het jaar 2016 (bijna €200 000) ons
absoluut niet toelaat minder te werken aan
fondsenwerving. De voorziene loonmassa voor
het jaar 2017 bedraagt meer dan €340 000,
bijna 70% hoger dan in 2013. Als JRS verdergaat
met het ontwikkelen van onze activiteiten
(Up Together, sensibilisering) en het profes-

sionaliseren van onze werking (informatica,
pleitbezorging, communicatie), dan moeten
we de stabiliteit van onze verbintenissen en
de duurzaamheid van onze projecten op de
eerste plaats zetten. Alleen uw onafgebroken
steun kan dit mogelijk maken.
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Andere
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IBAN : BE40 5230 8069 3163 - BIC : TRIOBEBB
Voor een fiscaal attest (vanaf 40€) kunt u storten op de volgende rekening:
VZW Caritas International, Liefdadigheidsstraat 43, 1210 Brussel
IBAN: BE88 0000 0000 4141 BIC: BPOT BEB1,
onder vermelding van “P168JRS”

Si vous désirez recevoir ce rapport en français,
envoyez-nous un mail : info@jrsbelgium.org

Maurice Liétartstraat, 31/9
1150 Brussel
Tel +32 2 738 08 18
Fax +32 2 738 08 16
E-mail info@jrsbelgium.org

www.jrsbelgium.org
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