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minderjarigen. Toen zijn asiel-

aanvraag geweigerd werd verliet 

hij het centrum. Hij verbleef 

soms bij mij en voelde zich goed. 

Toen hij 18 was werd hij op een 

dag aangehouden op straat in 

Brussel en naar een gesloten 

centrum gebracht. Zodra hij 

opgesloten was ging hij erop 

achteruit. Hij werd depressief. In 

één maand tijd liet het centrum 

hem slechts één keer met een 

psycholoog spreken. 

Heeft JRS uw verwachtingen 

beantwoord? 

Ik had in het verleden al eens 

contact opgenomen met JRS 

voor een landgenoot die in een 

gesloten centrum werd vastge-

houden. Hij werd toen vrijgela-

ten. Ik had vertrouwen in de 

organisatie en nam daarom op-

nieuw contact op. Mijn verwach-

Aude Nyirahakizimana 

bezoekt als JRS-

vrijwilligster sinds een 

jaar het gesloten cen-

trum van Vottem, nabij 

Luik. Onlangs nam Bar-

ry, een Guinese man, 

contact op met haar om 

zijn verhaal te doen. Hij 

had het over zijn neef, 

Mamadou1, die Aude in 

Vottem had ontmoet. 

Wat heeft u ertoe aan-

gezet om contact op te 

nemen met JRS Belgi-

um? 

Ik wil komen getuigen om-

dat ik vind dat wat er met 

mijn neef is gebeurd in het 

gesloten centrum onaan-

vaardbaar is, onmenselijk. 

Hij werd er volgens mij 

mishandeld. Ik ben hem 

daar twee keer gaan bezoe-

ken. Tijdens zijn opsluiting 

was hij bijna vanaf de eerste 

dag geïsoleerd. Ze haalden 

hem uit de isolatie om mij 

te zien. Hij at niet meer. 

Weigerde hij te eten? Ga-

ven ze hem geen eten? Wie 

zal het zeggen? Hij stonk 

ook. Het was daar precies 

een gevangenis. Iedereen 

heeft toch het recht om te 

eten en zich te wassen?  

Mijn neef was 16 toen hij 

naar België kwam en asiel 

aanvroeg. Hij werd opge-

vangen in een centrum voor 

tingen werden niet volledig 

beantwoord omdat Aude Ma-

madou slechts één keer kon 

zien. Daarna kreeg ze geen 

toegang meer tot hem omdat 

hij volgens de directie geen 

bezoek zou hebben gewild. 

Maar dat was niet waar, want ik 

had hem op voorhand al op de 

hoogte gebracht van haar be-

zoek. Hij heeft zich willen was-

sen alvorens haar te ontmoe-

ten, maar dat kon blijkbaar niet. 

Echt waar, sorry dat ik dit zeg, 

maar sommige daklozen waren 

gemakkelijker te benaderen dan 

hij toen. Ik dacht dat jullie iets 

konden doen om hem toch te 

ontmoeten, want elke gedeti-

neerde heeft recht op bezoek.  
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ten, stelt onthutst vast dat de overheid 

het aantal asielaanvragen en opvanginitia-

tieven vermindert, terwijl het aantal 

vluchtelingen wereldwijd toeneemt. Syri-

sche vluchtelingen hebben nood aan soe-

pelere procedures voor gezinshereniging 

en voor het verkrijgen van Belgische visa 

in de buurlanden van Syrië.  

Terwijl pater Ziads woorden nog nazin-

deren, vernemen we amper een dag later 

dat door een bomaanslag in het centrum 

van Homs 45 kinderen om het leven 

kwamen. De tijd dringt …  

Barbara MERTENS 

Syrië, de tijd dringt …  

J R S - B  N E W S   

Wat de christenen in Syrië betreft, zij 

worden als groep niet geviseerd. Wel 

heeft de kerk een belangrijke rol op hu-

manitair en sociaal vlak, vertelt pater 

Ziad. De kerk kiest voor wit, de kleur 

van vrede en verzoening. De onlangs 

vermoorde pater Frans Vanderlugt beli-

chaamde dit in het bijzonder. Ondanks 

soms erg uiteenlopende politieke opvat-

tingen, wordt zijn graf dagelijks bezocht 

door christenen en moslims. 

Tot slot riep pater Ziad Hilal op tot een 

andere migratiepolitiek in Europa. Ook 

onze directeur, Baudouin Van Overstrae-

In de vorige nieuwsbrief lieten we 

pater Ziad Hilal sj., mededirecteur 

van JRS Syria aan het woord over 

Syrië. Op dinsdag 30 september was 

hij op uitnodiging van Pax Christi 

Wallonie-Bruxelles en JRS Belgium 

in Brussel voor een beklijvende ge-

tuigenis over zijn werk met de 

slachtoffers van de Syrische crisis en 

over zijn engagement voor vrede en 

verzoening.  

De uitputting is voelbaar wanneer pater 

Ziad vertelt over het gewapend conflict 

in Syrië. Berichten over ontvoeringen, 

scherpschutters, bombardementen, ge-

vechten en de oprukkende IS voeden al 

meer dan 3,5 jaar de ongerustheid. Angst 

en haat nestelden zich in de harten. Elke 

dialoog loopt vast. 

Toch is er leven. Na de opheffing van de 

belegering van Homs, hielp JRS Syria de 

inwoners met de restauratie van hun 

huizen. Er werden waterputten geïnstal-

leerd en een grote keuken waar dagelijks 

1700 warme maaltijden bereid worden. 

Ook de bedeling van voedsel- en gezond-

heidspakketten en de educatieve activitei-

ten voor kinderen gaan onophoudelijk 

door. Maar door het geweld blijven de 

verwezenlijkingen broos. Als er één bom 

op een klas kinderen valt, wat hebben we 

dan voor hen gedaan?  

Een volle zaal voor de conferentie met pater Ziad van JRS Syrië in Brussel.  

Wanneer een bewaker zegt dat een 

gedetineerde weigert te spreken met 

een bezoeker, dan is het belangrijk dat 

de bezoeker de vraag ook rechtstreeks 

aan de gedetineerde kan stellen.2 Toen 

ik hem zelf zag heb ik gehuild, want 

vroeger was hij niet zo. De politie had 

hem geslagen voor ze hem naar het 

gesloten centrum brachten. Ik ben er 

bijna zeker van dat ze hem in het geslo-

ten centrum ook hebben mishandeld. 

Hij zei dat hij zich gemarteld voelde. 

Hoe voelt u zich bij dit alles? 

Ik voel me nog steeds slecht, niet om-

wille van het feit dat België mensen 

terugstuurt, maar door de manier 

waarop dit gebeurt. Ik had opstandig 

kunnen worden, maar dat mag ik niet, want 

dat zal niets veranderen. Ik stond op ont-

ploffen. Beide keren toen ik mijn neef be-

zocht wilde hij na afloop van het bezoek 

met mij naar buiten stappen, maar de be-

wakers zeiden me dat ik moest vertrekken 

omdat hij hen anders zou aanvallen. 

“Meneer, ga weg”, zei men mij. Dat heeft 

me echt gekwetst. Heeft mijn neef dan een 

misdrijf begaan? Hij, een eenvoudige man 

zonder papieren, werd opgesloten en nog 

slechter dan een misdadiger behandeld 

[lacht uit ongeloof]. Dit is onmenselijk, niet 

te vatten. Daarom wilde ik mijn verhaal 

doen. 

Hoe gaat het nu met uw neef? 

Het gaat niet goed met hem, hij voelt zich 

niet goed. Hij werd zonder opvol-

ging teruggestuurd. Vóór zijn vlucht 

zou hij een injectie hebben gekre-

gen. Dat achtervolgt hem nog 

steeds. Hij slaagt er nog altijd niet in 

om met mij of met zijn familieleden 

te communiceren. Hij eet nog altijd 

niet, hij heeft een trauma opgelopen. 

Zo was hij niet vóór zijn opsluiting!  

Aude NYIRAKAHIZIMANA en  

Nathalie SALAZAR MEDINA 

1 De naam werd gewijzigd.  

2 Zowel de sociaal assistent als de cen-

trumdirectie weigerden Aude meer-

maals de toegang tot Mamadou.  



 

 

Achter de nostalgische verwijzing Mos majorum ging een 

groot politieoptreden schuil, dat tijdens de voorbije 

maand oktober werd georganiseerd in heel de Schen-

genruimte en aan de buitengrenzen van de Europese 

Unie. Het werd gecoördineerd door de Italiaanse minis-

ter voor Immigratie, met de steun van Frontex en Euro-

pol. Officieel was het bedoeld voor het onderscheppen 

en inzamelen van persoonsgegevens van mensen met 

valse papieren, van afgewezen asielzoekers en van men-

sensmokkelaars. In werkelijkheid waren het vooral de 

personen in onwettig verblijf die werden geviseerd, aan-

gehouden en opgesloten met het oog op hun uitzet-

ting… Was het tijdstip toeval? Amper was het optreden 

ten einde, of we vernamen dat er vanuit Centrum 

127 bis een collectieve repatriëringsvlucht naar Congo 

zou worden georganiseerd... 

Die “voorouderlijke gewoonten” wekken een natuurlijk superio-

riteitsgevoel omdat men deel uitmaakt van een volk met een 

lange beschavingstraditie die schril afsteekt tegen de huidige de-

cadentie. Dat ruikt naar nationalisme, dat, zoals u weet, veeleer 

voortkomt uit haat tegen de buren dan uit vaderlandsliefde. Het 

doet ons in alle geval denken dat het optreden in werkelijkheid 

bedoeld was om migranten in onwettig verblijf af te schilderen 

als misdadigers en vluchtelingen als bedriegers die misbruik wil-

len maken van de Europese overvloed. Die ongepaste veiligheids-

actie versterkt het spookbeeld van een Europa dat wordt over-

spoeld door hele horden van gevaarlijke mensen zonder papie-

ren… 

Het is trouwens nogal verbazend dat het Europees Parlement 

en evenmin de Commissie op de hoogte waren gebracht van 

dat initiatief! Terwijl de hoogste internationale instanties Euro-

pa oproepen om de toegang tot het grondgebied ervan te ver-

gemakkelijken om zijn verplichtingen inzake het beschermen 

van de vluchtelingen na te komen, heeft de Europese Commis-

sie zopas geweigerd een permanent karakter te geven aan het 

Mare nostrum-initiatief van de Italiaanse regering, waardoor er 

in de zomer van 2014 bijna 300 mensen per dag (!) uit de Mid-

dellandse Zee konden worden gered. Waar liggen dus de echte 

prioriteiten? 

Tegelijk heeft de algemene beleidsverklaring van de federale 

regering onze ergste vrees bewaarheid: ze maakt immers een 

karikatuur van het migratiebeleid door het te herleiden tot het 

bestrijden van misbruiken en ze wil gezinnen met minderjarige 

kinderen opsluiten in speciale eenheden die in het Centrum 

127 bis moeten worden gebouwd... Anderzijds zal de begroting 

voor ontwikkelingssamenwerking nog worden verkleind... Eén 

ding is zeker: JRS Belgium gaat veel werk hebben tijdens deze 

legislatuur! 

Baudouin VAN OVERSTRAETEN 

Directeur JRS-Belgium 

Van Mos majorum naar  
het nieuwe meerderheidsakkoord 
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JRS Belgium ontmoet haar Europese collega’s in Boekarest 
Elk jaar komen de medewerkers van de verschillende JRS-

kantoren in Europa samen voor de Algemene Vergadering 

van JRS Europe. Dit jaar vond de bijeenkomst begin oktober 

plaats in Boekarest. Ze werd voorafgegaan door vergaderin-

gen van twee strategische werkgroepen, één over pleitbezor-

ging en één over communicatie. Deze werkgroepen werden 

dan weer voorafgegaan door de vergadering van directeurs 

en coördinatoren. 

De directeurs hebben vooral gewerkt aan een ontwerp van een 

standpuntbepaling over de toegang tot de buitengrenzen van 

Europa. De JRS-verantwoordelijke in Nador (Marokko) bracht 

verslag uit over zijn activiteiten aan deze buitengrens. In de werk-

groep over de pleitbezorging verklaarde JRS Belgium zich bereid 

samen met haar Europese collega’s een instrument te creëren 

om de toepassing van Europese wetgeving inzake detentie te 

monitoren. 

De communicatiemedewerkers beslisten om op een meer syste-

matische wijze verhalen van vastgehouden personen in detentie-

centra te verzamelen en te publiceren. Ze vonden het ook be-

langrijk om meer gebruik te maken van audiovisuele communica-

tie en zo het werk van JRS, bijvoorbeeld via filmopnames, bekend 

te maken.  

De vorming die tijdens de Algemene Vergadering zelf werd gege-

ven was gebaseerd op een boekje van JRS International dat eerder 

dit jaar is verschenen, “Side by side”. Het had alles te maken met 

het begeleiden van vluchtelingen in de geest van JRS en de moge-

lijke valkuilen daarbij. 

Dit was tegelijk ook de laatste bijeenkomst voor de gewezen 

directeur van JRS Europe, Michael Schöpf sj, en de eerste voor de 

nieuwe directeur, Jean-Marie Carrière sj, die tot voor kort direc-

teur van JRS France was. 

Nathalie SALAZAR MEDINA 

Een sfeerbeeld van de Europese ontmoeting van JRS directeurs 

in Boekarest (foto van Gabriel Ilias, JRS Romania)  
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Na meer dan drie jaar bij 

JRS te hebben gewerkt, 

was het voor Héloïse 

Oldenhove tijd om nieu-

we horizonnen te verken-

nen. Wij danken haar in 

het bijzonder voor de vele 

uren die ze aandachtig 

luisterend doorbracht met 

het begeleiden van gedeti-

neerden in het centrum 

van Merksplas en van 

gezinnen in terugkeerhuizen.   

Om haar in haar verschillende functies te vervangen, kwamen er 

twee nieuwe medewerksters bij het team. Maaike Vanderbrug-

gen, een jonge moeder die sedert 2007 voor Vluchtelingenwerk 

Vlaanderen werkt, kende de gesloten centra al. Bij VWV zal ze 

de bezoekers van verscheidene NGO’s blijven steunen. Zelf zal 

ze als JRS-bezoekster elke week naar Merksplas gaan.   

 “Toen ik al die jaren terug in de sector begon te werken vond ik het 

zeer frappant dat migranten omwille van hun ‘migrant zijn’ konden 

worden beroofd van hun vrijheid. Ik vind het zeer belangrijk dat wij 

toegang hebben tot deze plaatsen om mensen te kunnen bijstaan, te 

kunnen steunen en waar mogelijk hun rechten kunnen doen gelden.” 

Helga Covers, die ook een jonge moeder is, wilde zich bij onze 

NGO aansluiten wegens de menselijke aanpak van JRS bij het 

begeleiden van migranten. Als juriste werkte ze eerst bij het 

Gewestelijk Integratiecentrum De Foyer en was daarna ver-

scheidene jaren ontwikkelingssamenwerkster bij Broederlijk 

Delen in Guatemala.   

“Als bezoekster van de terug-

keerhuizen ontmoet ik fami-

lies met een verhaal, met 

vragen en antwoorden, met 

wensen en dromen,…. De 

gesprekken zijn niet altijd 

gemakkelijk, maar deze nabij-

heid, er kunnen zijn voor 

iemand in een zeer moeilijk 

moment van zijn/haar leven, 

maakt van elke ontmoeting 

iets waardevols.“ 

Marie BOUVIER 

Nathalie Salazar Medina zal 

een leegte nalaten bij JRS 

Belgium. Na meer dan 8 jaar in dienst van vluchtelingen, meer 

bepaald in het gesloten centrum van Brugge en in verschillende 

administratieve en advocacy taken, werd ze aangeworven in het 

team van de Oude Abdij van Drongen (Gent) waar ze haar or-

ganisatie- en communicatietalent zal kunnen inzetten. Met Na-

thalie vertrekt zowaar het geheugen van JRS B want ze is de 

oudste geaccrediteerde bezoeker. Veel succes Nathalie!  

Xavier DIJON 

Verandering bij het team van JRS Belgium  

Twee nieuwe halftijdse medewerkers bij JRS Belgium: Hel-

ga Covers (rechts) en Maaike Vanderbruggen (links).  

JRS Belgium kiest voor TRIODOS ! 

We hebben voor een ‘duurzame’ bank gekozen, met name een 

bank die in zijn investeringen evenzeer respect voor de mens 

en de planeet aanmoedigt als het streven naar winst. De Trio-

dos Bank heeft de ambitie geld te gebruiken voor positieve 

verandering. Wij stellen u er reeds één voor, heel concreet: 

noteer vlug ons nieuw rekeningnummer BE40 5230 8069 3163. 

Als u evenwel wil genieten van een fiscaal attest, maak dan gebruik van het 

rekeningnummer BE88 0000 0000 4141 van Caritas met vermelding 

P168JRSB. 

 

Héloïse Oldenhove nam na drie 

jaar afscheid van JRS Belgium. 

Dank aan Nathalie Salazar Medi-

na, die na meer dan 8 jaar JRS B 

verlaat voor het spiritueel cen-

trum in Drongen. 

J R S - B  N E W S   


