
 

 

Syrië, de cijfers choqueren. Naast de 

meer dan 190 000 dodelijke slachtoffers 

die de afgelopen 3,5 jaar geteld werden, 

blijkt uit een rapport van UNHCR dat in 

mei 2014 zo’n 2,8 miljoen Syrische 

vluchtelingen geregistreerd werden of 

wachtten op registratie in Egypte, Irak, 

Jordanië, Libanon en Turkije. In Syrië zelf 

zijn er nog eens 6,5 miljoen mensen 

ontheemd. Niet voor niets spreekt men over 

de grootste humanitaire crisis van deze tijd. 

In Homs, een zwaar belegerde stad, vluchtte 

70% van de bevolking. Voor wie achterbleef 

werd leven een dagelijkse 

strijd om te overleven. Er 

heerst een acuut 

voedseltekort, vele woningen 

werden vernield en de meeste 

scholen sloten hun deuren. De 

Jezuïetengemeenschap in 

Homs besloot om, ondanks 

alles, bij de bevolking ter 

plaatse te blijven.  

Ziad Hilal sj, directeur van JRS 

Syria, vertelde afgelopen 

winter in de Verrijzeniskapel in 

Brussel hoe zijn team in Homs 

tijdens de belegering alles op 

alles zette om de kinderen van 

onderwijs te blijven voorzien. 

In het vroegere catechesecentrum “Centre 

Almoukales”, midden in de gevechtszone, 

volgden zo’n 400 kinderen van verschillende 

religieuze achtergronden samen les. Het 

klassieke studieprogramma werd aangevuld met 

creatieve activiteiten die kinderen aanmoedigen 

tot vrede en verzoening, tot liefde en respect 

voor de ander.  

Door het werk met kinderen biedt JRS Syria 

ook psychosociale en materiële steun aan de 

gezinnen. Met de hulp van vrijwillige en 

bezoldigde krachten (vaak jongeren die anders 

zonder perspectief waren geweest), zowel 

moslims als christenen, voorziet  

JRS voedselpakketten, warme kleding en 

medicatie voor meer dan 3000 gezinnen in en 

rond Homs. Met zin voor neutraliteit en 

menslievendheid brengt JRS Syria zo 

verschillende bevolkingsgroepen dichter bij 

elkaar, want “hoop begint daar waar ontmoeting 

en wederzijdse kennis is”, aldus Ziad Hilal sj. 

Sinds de belegering van Homs in mei 2014 werd 

opgeheven breidde JRS haar activiteiten uit. Het 

team in Homs zet zich nu ook in voor de 

heropbouw van de stad. Haar onvermoeibare 

inspanning om noodhulp in Homs, maar ook in 

Aleppo, Damascus en de kustgebieden van Syrië 

te bieden ontging ook Pax Christi niet. Op 8 

juni 2014 werd de uitzonderlijke toewijding van 

JRS Syria in Sarajevo bekroond met de Pax 

Christi International Vredesprijs 2014.  

Slechts 4% van de Syrische vluchtelingen bereikt 

uiteindelijk Europa.                 (Vervolg op p. 2) 

Leven ondanks alles 
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“Met poppen vertellen we onze verhalen…”. Creatieve activiteiten voor kinderen 

georganiseerd door JRS Syria in het Almoukalescentrum, Homs, 10 augustus 2014  
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per maand zouden bezoeken. Die 

frequentie lijkt ons nog onvoldoende 

voor een werkelijke opvolging van de 

gezinnen, die gemiddeld slechts 24 dagen 

in een terugkeerwoning verblijven. Wij 

hopen dat we, na een evaluatie, de 

bezoeksfrequentie kunnen opdrijven en 

in 2016 een tweede evaluatieverslag 

kunnen uitbrengen.  

Nadat ze Marie Bouvier tijdelijk heeft 

vervangen in het Caricole-centrum, zal 

Elisabeth Razesberger instaan voor het 

bezoeken van de in Tubeke en Bevekom 

ondergebrachte gezinnen. Samen met een 

andere bezoeker, die we nog moeten 

vinden, zal ze ons pleitwerk aanbrengen 

bij de zowel Belgische als Europese 

beslissers en ons de kans geven om onze 

a l g e m e n e  a a n p a k  v a n  d e 

vrijheidsberovende maatregelen die aan 

verscheidene categorieën van migranten 

worden opgelegd, te versterken. 

Baudouin VAN OVERSTRAETEN 

Directeur 

1 FITT: Familie Identificatie en Terugkeer 

Team 

2 Cf. het evaluatieverslag dat in 2012 werd 

gepubliceerd na 4 jaar werking van de 

terugkeerwoningen. Klik  hier om  het 

document te downloaden 

3 Terwijl de vader in een gesloten centrum 

Nieuws uit de terugkeerwoningen  
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terugkeerhuizen hebben (per 31 maart 

2014) al onderdak geboden aan liefst 633 

gez innen met 1224 begele ide 

minderjarigen. 

Waarom investeren we daarin zo’n groot 

deel van onze middelen? Vooreerst 

omdat JRS op dat gebied over een unieke 

ervaring beschikt, aangezien hij de enige 

NGO is die ze geregeld bezoekt2. Naar 

aanleiding daarvan stellen we vast dat het 

publiek van de terugkeerhuizen – meestal 

alleenstaande moeders met hun kinderen 

– even kwetsbaar is als dat van de 

gesloten centra en dat de gezinnen er 

zich dikwijls heel eenzaam voelen. Ten 

slotte is dit alternatief voor detentie 

blijkbaar uniek in Europa en wordt het 

door de Dienst Vreemdelingenzaken 

onder de aandacht gebracht in alle 

uithoeken van de Europese Unie, wat ons 

ertoe aanzet ons beleidswerk op Belgisch 

en Europees niveau te ontwikkelen: wij 

willen immers de menselijke waardigheid 

promoten door de scheiding van 

sommige gezinnen aan te klagen3, alsook 

het dramatische lot van degenen die op 

ons grondgebied worden vrijgelaten maar 

‘onver-wijderbaar’ zijn, het opsporen van 

kwetsbare gevallen en het schoolgaan van 

de kinderen verbeteren, speciaal 

aandacht besteden aan de kwestie van de 

‘veerkracht’ – het vermogen om zich 

weer op te richten – van de gezinnen die 

door een op handen zijnde uitwijzing 

worden bedreigd. 

De Dienst Vreemdelingenzaken ging 

ermee akkoord dat we elke site één keer 

U herinnert zich ongetwijfeld het 

ontroerende getuigenis dat Héloïse 

Oldenhove over de ‘terugkeer-

woningen’ bracht in ons jongste 

JRS‑B News. Terwijl het u wellicht 

is bijgebleven met hoeveel 

menselijkheid zij haar bezoeken 

aflegde, bent u misschien al 

vergeten wat ‘dat niemandsland van 

de terugkeerwoningen’, zoals zij het 

noemde, precies is. 

JRS‑B heeft zopas besloten zijn 

aanwezigheid daar te versterken 

door twee halftijdse bezoekers in te 

zetten, een voor de Vlaamse sites 

van Tielt, Zulte en Sint-Gillis-Waas 

en een andere voor de Waalse sites 

van Tubeke en Bevekom. Waarom? 

De terugkeerhuizen werden in oktober 

2008 opgericht nadat België door het 

Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens was veroordeeld omdat het 

minderjarige kinderen samen met hun 

ouders in gesloten centra plaatste. Het is 

een alternatief voor de administratieve 

opsluiting van vreemdelingen, waarbij 

gezinnen met minderjarige kinderen in 

o pe n  wo on e enh e den  w o rde n 

ondergebracht, met een coach die hen 

intensief voorbereidt op hun terugkeer. 

De financiering van dat project is 

gebaseerd op het FITT-programma1  van 

het Europees Terugkeerfonds. De 

Leven ondanks alles (vervolg van p. 1) 

 

Vooral in Bulgarije, Duitsland, Nederland, Zweden en Zwitserland 

vinden ze opvang. Een bescheiden aantal komt in België terecht. Wie 

zonder geldige documenten aankomt wordt systematisch naar een 

gesloten centrum gebracht. Alissar Kandil uit Damascus had het 

geluk dat ze niet werd vastgehouden omdat ze door haar familie, die 

al in België was, werd opgevangen. Geïnspireerd door het werk van 

JRS in Syrië volgde ze deze zomer een administratieve stage bij JRS 

Belgium.  

Om Syriërs op de vlucht meer kansen te bieden hoopt Alissar dat de 

Belgische staat gezinshereniging en de procedure voor een werk- of 

studentenvisum zal vergemakkelijken. Zo zouden Syrische 

vluchtelingen hier toch terecht kunnen zonder dat de staat voor de 

kosten moet opdraaien. “Het leven is erg moeilijk geworden voor Syriërs, 

het is vol vernieling en dood. Maar ondanks alles moeten we leven voor al 

diegenen die ons leven met hun dood betaald hebben”, besluit Alissar.  Alissar Kandil uit Syrië, die afgelopen zomer als stagiaire bij JRS Belgium 

http://www.jrsbelgium.org/images/stories/docs/Dutch/evaluatienota%20terugkeerwoningen%202012.pdf
http://www.jrsbelgium.org/images/stories/docs/Dutch/evaluatienota%20terugkeerwoningen%202012.pdf
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wanneer ze tijdens onze volgende 

gesprekken over haar moeilijke situatie 

sprak. Zijzelf noch haar dochter, Nana, 

hebben een gemakkelijk leven gehad. 

Nana had de Belgische nationaliteit 

omdat ze jaren geleden met een Belg was 

getrouwd. Niet lang na het huwelijk 

pleegde haar echtgenoot zelfmoord. 

Voor Nana, die al last had van een 

borderlinestoornis, brak een lange, 

depressieve periode aan. Ze slaagde er 

niet in om uit dat diepe dal te geraken en 

leefde zelfs een tijdje op straat. Jaren 

later leerde ze een andere man kennen 

met wie ze een kind kreeg, maar kort na 

de geboorte sloeg het noodlot alweer 

toe toen hij haar in de steek liet. Voor 

Nana, die na het vonnis van de rechter 

geen dagelijks contact meer met haar 

zoontje had, was dit pijnlijk, want het 

kind gedroeg zich agressief en het 

gebeurde meer dan eens dat het zijn 

eigen moeder sloeg.  

Mariam kwam naar België, enerzijds 

omdat ze na de oorlog in Zuid-Ossetië 

ontheemd was geworden en anderzijds 

omdat ze haar dochter en kleinzoon 

wilde steunen. Ze probeerde zich te laten 

regulariseren, zowel op humanitaire als 

op medische basis, en startte een 

procedure voor gezinshereniging op. 

Alles was tevergeefs. Ondanks het feit 

dat er medische attesten op tafel lagen 

om de buitengewone omstandigheden te 

bewijzen, oordeelde men dat er geen 

mantelzorg nodig was omdat Nana voor 

haar psychische problemen in België 

terecht kon bij gespecialiseerde 

instellingen. Mariam werd dus opgesloten 

om naar Georgië te worden 

gerepatrieerd.  

Tijdens haar opsluiting wisselden 

momenten van vertrouwen zich af met 

Dat de situatie voor vastgehouden 

vreemdelingen in gesloten centra 

zeer moeilijk is, wisten we al. Maar 

dat het systeem soms zo 

onrechtvaardig en zelfs onmenselijk 

wordt is een betreurenswaardige 

evolutie. Dit blijkt uit het verhaal 

van Mariam, een 73 jarige 

grootmoeder die tot voor kort in 

het centrum van Brugge werd 

vastgehouden. 

Wanneer je een groep mensen ziet, dan 

kunnen bepaalde personen uit die groep 

je aandacht trekken. Toen ik op een dag 

h e t  g e s l o t en  c e n t r um  v oo r 

vreemdelingen in Brugge bezocht trok 

Mariam mijn aandacht. Tussen die dertig 

andere vrouwen die samen in de dagzaal 

zaten viel ze op door haar gevorderde 

leeftijd. Haar wandelstok verried dat ze 

moeilijk te been was. Ik stapte op haar af 

en stelde me voor als een medewerker 

van Jesuit Refugee Service Belgium. Ja, 

mevrouw wilde me graag haar verhaal 

doen. 

Haar eerste zinnen waren moeilijk te 

begrijpen in een Russisch met Georgisch 

accent. Het verhaal klonk verwarrend en 

was doorspekt met hoog oplaaiende 

emoties: veel tranen en ook boosheid, 

vooral wanneer ze aan haar arrestatie 

terugdacht.  Ze sprak over zes 

politieagenten die haar thuis waren 

komen ophalen, alsof ze een zware 

misdadigster was die het op een lopen 

zou zetten. Maar waarheen zou deze 

drieënzeventigjarige Georgische vrouw 

lopen? Het enige wat ze wilde was om de 

laatste jaren van haar leven bij haar 

dochter en kleinzoon in België te blijven. 

De wanhoop en onmacht die ik in haar 

ogen las zouden nog vaak opflakkeren 

periodes van wanhoop. Ze vertrouwde 

erop dat haar advocaat er misschien toch 

in zou slagen om haar vrij te krijgen, maar 

besefte tegelijkertijd dat de rechter 

uiteindelijk zou beslissen. Niemand kon 

met zekerheid zeggen wat er zou 

gebeuren. Ondertussen probeerde 

Mariam er tijdens deze slopende 

maanden in het gesloten centrum toch 

het beste van te maken. Zo slaagde ze 

e r i n  o m  m e t  h e e l  w a t 

medegedetineerden, personeelsleden en 

J R S - m e d e w e r k e r s  i n n i g e 

vriendschapsbanden te smeden. Ze 

noemden haar “mama”.  

Hoe lief “mama” ook was, de wet was 

onverbiddelijk en zou voor haar geen 

uitzondering maken. De dag vóór haar 

tweede repatriëringspoging bekijk ik met 

de advocaat of we nog iets kunnen doen 

voor Mariam die zich, zo vinden we, in 

een mensonterende situatie bevindt. We 

bellen naar de federale ombudsdienst die 

bevestigt dat het een moeilijke situatie is, 

maar eraan toevoegt dat dit één van de 

gevolgen is van het huidige migratiebeleid. 

Ze zouden niet tussenkomen omdat er 

geen kans was dat Mariam recht op 

verblijf in België zou krijgen. Dit doet 

vragen rijzen over een commissie voor 

c a su sov e r l e g  waa r  de rg e l i j k e 

uitzonderlijke situaties zouden moeten 

kunnen worden besproken. 

Mariam wordt op negen juli, na bijna vijf 

maanden opsluiting, naar de luchthaven 

gebracht. Een politie-escorte en een arts 

gaan met haar mee aan boord van een 

vliegtuig richting Georgië. Mariam is ziek 

van verdriet en onmacht. Op een bepaald 

moment verliest ze tijdens de reis zelfs 

het bewustzijn. Een week later krijg ik op 

kantoor een telefoontje. Het is Mariam, 

vanuit Georgië. Ze huilt, vertelt over hoe 

verschrikkelijk de repatriëring is geweest, 

over hoe vernederd ze zich heeft gevoeld 

en vraagt of we haar kunnen helpen bij 

het zoeken naar een woning, want ze 

verblijft nu tijdelijk bij een broer van haar 

overleden echtgenoot. Het gaat zeer 

slecht met haar, herhaalt ze steeds. 

“Eigenlijk wil ik helemaal niets”, zegt ze, 

“noch van België, noch van Georgië. Ik wil 

alleen bij mijn dochter en kleinzoon blijven, 

voor de laatste dagen van mijn leven…” 

Mariam was opgevallen toen ik haar voor 

het eerst zag in het gesloten centrum. Ze 

valt ook nu nog op, want ze is één van de 

weinige personen met wie de band na de 

repatriëring niet is verbroken. 

Nathalie SALAZAR MEDINA 

“Ik wil alleen bij mijn dochter en kleinzoon blijven…” 

Mariam, een Georgische grootmoeder die van februari tot juli 2014 in het gesloten centrum van 

Brugge werd vastgehouden. Voor haar opsluiting in een park in België met haar kleinzoon. 



 

 

JESUIT REFUGEE SERVICE BELGIUM VZW   

IBAN: BE63 0016 5518 9408 BIC: GEBA BEBB 

Maurice Liétartstraat 31/ 9 Tel: +32-2-738 08 18  belgium@jrs.net 

B- 1150 Brussel  Fax: +32-2-738 08 16  www.jrsbelgium.org 

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” 

Verantwoordelijke uitgever: Baudouin Van Overstraeten, c/o JRS-Belgium  
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JRS, dat is natuurlijk een team gemotiveerde professionals, met daarrond een 

netwerk van vrijwilligers, die werken in het kader van een vereniging zonder 

winstoogmerk. Deze VZW wordt geleid door een raad van bestuur en gesteund 

door een algemene vergadering. 

Maar buiten die eerste kring zijn er bijna 700 anderen die deze nieuwsbrief 

ontvangen, die ons aanmoedigingen sturen en die een financiële bijdrage leveren aan 

JRS‑B. Maar misschien wilt u nauwer met ons samenwerken, ten dienste van de 

vluchtelingen. Dan vindt u hieronder enkele mogelijkheden. 

 We zijn altijd op zoek naar kandidaat-vriendschappelijke bezoekers die 

bereid zijn om een gedetineerde vreemdeling te begeleiden door hem één keer 

per week in de gesloten centra van Merksplas, Brugge of Vottem te bezoeken en 

hem te steunen door hun aanwezigheid en vriendschap. Vriendschappelijke 

bezoekers nemen deel aan de driemaandelijkse vergaderingen van ons ‘detentie’-

project en zijn bereid om de aangeboden opleidingen te volgen.  

 Wij willen onze raad van bestuur versterken. Wie is de ideale kandidaat? Van die 

man of vrouw verwachten wij dat hij of zij tweetalig Nederlands-Frans is (minstens 

passief), een hogere opleiding genoot, ervaring heeft met leidinggeven of met werken 

in een NGO of een VZW, kan deelnemen aan 7 avondvergaderingen per jaar te 

Brussel en een minimum aan affiniteit met de sociale leer van de katholieke Kerk 

heeft.   

Bovendien stellen wij nuttige ervaring op prijs op volgende gebieden: 

personeelsbeleid, fondsenwerving, werken (als vrijwilliger of professional) met 

vluchtelingen of migranten, communicatie en/of het bepleiten van iets, een 

organisatorische functie in een vrijwilligersnetwerk van de Kerk. 

 Wij hebben altijd vertalers Frans-Nederlands nodig, meer bepaald voor het 

vernieuwen van onze website ! 

 En natuurlijk zijn uw schenkingen altijd welkom. Wij zijn immers van plan ons 

project in de terugkeerwoningen een meer permanent karakter te geven (zie de 

bijdrage op bladzijde 2). Daarvoor hebben we zopas twee halftijdse bezoekers 

aangeworven, waarvoor we onze reserves hebben aangesproken. 

Elke bijdrage van minstens 40 EUR per jaar op rekening BE 88 0000 0000 4141 

van CARITAS met de melding P168JRS kan fiscaal worden afgetrokken. Die regel 

geldt ook voor schenkingen door ondernemingen. 

Neem gerust contact met mij op voor meer informatie. U kunt mij bellen op het 

nummer 02/738 08 19 of een mail sturen naar directeur@jrsbelgium.org. 

Dank bij voorbaat voor uw hulp om vreemdelingen te steunen die in België in een 

gesloten centrum worden gedetineerd of in een ‘terugkeerhuis’ worden geplaatst. 

Baudouin VAN OVERSTRAETEN 

U kunt ons helpen te helpen 

JRS Belgium zoekt vrijwilligers om vastgehouden 

vreemdelingen te bezoeken. Deze personen uit 

Congo, Rwanda en Togo werden door JRS bezocht.  

“Wanneer je  

naar anderen luistert,  

dan besef je  

dat je niet de enige bent  

die problemen heeft.”  

(Albanese man van 18 jaar  

in een gesloten centrum)  

mailto:directeur@jrsbelgium.org

