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Beste lezer,

Jesuit Refugee Service is een christelijke organisatie die vluchtelingen en gedwongen migranten vergezelt, dient en hun rechten
verdedigt in meer dan vijftig landen. In de hele wereld werkt de
organisatie voor en samen met vluchtelingen aan projecten rond
onderwijs, bestaansmiddelen en verzoening tussen vluchtelingen
en ontvangende gemeenschappen.
De Belgische afdeling werkt met mensen die de overheid opsluit
en zo probeert te dwingen België te verlaten. De bezoekers van JRS
bieden wekelijks een luisterend oor aan personen in drie gesloten
centra in België en staan hen bij in hun juridisch dossier.

Opsluiting veroorzaakt onnodig
leed. Voor mensen die om internationale bescherming vragen, die hier
hun leven proberen op te bouwen,
en vooral voor gezinnen met kinderen is opsluiting een trauma te veel.
JRS Belgium bouwt daarom mee
aan gemeenschapsgerichte alternatieven voor detentie. De essentie
daarvan is dat mensen zonder
wettig verblijf in hun vertrouwde
omgeving kunnen blijven terwijl
ze samen met een begeleider op
zoek gaan naar een duurzame
oplossing voor hun toekomst. Op
korte termijn pleit JRS Belgium
voor verbeterde omstandigheden
tijdens de opsluiting van migranten
en zet de organisatie zich in om een
einde te maken aan de opsluiting
van kinderen.

We kijken terug op een jaar van veranderingen. Van onverwachte mogelijkheden en een herontdekking van de kleine dingen des levens tot eenzaamheid,
er is veel om over na te denken. Migratie is niet stilgelegd door de pandemie.
Mensen die te maken krijgen met droogte, overstroming, oorlog en vervolging
gaan nog steeds op zoek naar een veilig thuis. Een minderheid zoekt die nog
steeds in Europa (onze directeur schetst deze context op de volgende pagina).
Hier krijgen ze te maken met overheden die de terugkeer van migranten als
de belangrijkste hoeksteen van hun migratiebeleid beschouwen.
JRS Belgium gaat daarom verder met het vergezellen van volwassenen (pagina 8) en gezinnen (pagina 13) die nog geen stabiel thuis gevonden hebben.
De vrijwilligers en medewerkers gaan op zoek naar advocaten, artsen en
andere deskundigen om vluchtelingen zo goed mogelijk te dienen. Pleiten
voor een verbetering van de rechtspositie van asielzoekers en mensen zonder
papieren blijft een prioriteit (pagina 17).
Als organisatie is JRS Belgium letterlijk en figuurlijk gegroeid, ondanks de lockdown (pagina 7). Om met de evenzeer groeiende uitdagingen van gedwongen
migratie om te gaan is dat nodig. Maar zonder uw financiële steun (pagina 18)
zou het niet mogelijk zijn.
Wat is uw houvast in een crisis? We blijven nadenken over onze plaats in de
wereld (pagina 19) en dragen hopelijk – allemaal op onze eigen manier – bij
aan een gastvrije samenleving.

We wensen u een inspirerende leeservaring.
JRS BELGIUM - JAARVERSLAG 2020
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BREDE KIJK OP DE WERELD,
EUROPA EN BELGIË IN 2020
IN DE WERELD
De coronacrisis heeft een beperking van
de internationale mobiliteit veroorzaakt.
In het jaar 2020 leidde dit tot 2 miljoen
minder migranten dan in 2019 (280,6
miljoen of 3,5 % van de wereldbevolking).
Het aantal asielzoekers blijft gelijk (4,2
miljoen), wat te verklaren valt door het
feit dat de diensten trager hebben
moeten werken.
De beelden uit dat jaar 2020 blijven
onverdraaglijk en hebben naar trieste
gewoonte geleid tot schaamte en wanhoop. Die van de brand in het kamp
Moria, die van de migranten die in Bosnië
vastzaten in de sneeuw, die van de wekelijkse uitdrijvingen te Calais en in het
centrum van Parijs. Hoewel de Middel-

landse Zee ‘maar’ 1000 levens eiste, werd
de drempel van 20.000 mensen die sinds
2014 omkwamen, bereikt in maart 2020.
In datzelfde jaar stierven 2.200 migranten
die Spanje over de zee poogden te bereiken. Die cijfers herinneren ons eraan dat
migratie blijft wat ze altijd was, namelijk
een natuurlijke beweging die men alleen
in zijn dromen kan stoppen. Meer dan
9.500 mensen staken het Kanaal naar
Groot-Brittannië over, of probeerden
dat, met al een tiental doden tot gevolg.
Dit leert ons dat Groot-Brittannië nog
altijd even aantrekkelijk is, ongeacht de
gevolgen van de Brexit. Maar het is vooral
door het gebrek aan legale migratiemogelijkheden dat gedwongen migranten
deze risico’s lopen bij hun pogingen om
hun droom te verwezenlijken.

JRS verdeelt beschermingsmateriaal
en essentiële producten bij
vluchtelingen in Rome

moeten onderzoeken, voor de zware
taak staan om ook de meeste terugwijzingen uit te voeren. We blijven dus
lichtjaren ver van een gemeenschappelijk asielsysteem, om nog maar te
zwijgen over de dwalingen van Frontex,
waardoor de Europese Unie voortdurend
flirt met de rode lijn van het verbod op
het terugdringen van aanvragers van
internationale bescherming.

IN EUROPA
In Europa stellen we dezelfde dalende
lijn bij de verzoeken om internationale
bescherming vast als in de rest van de
wereld, namelijk 461.300 asielaanvragen
in 2020 ofwel een vermindering met 31 %
tegenover 2019. Het door de Europese
Commissie voorgestelde European Pact
on migration vormt een pathetische
illustratie van het adagium ‘errare humanum est, perseverare diabolicum’.
De eerste prioriteit blijft het arresteren en
controleren van mensen aan de buitengrenzen van Europa en het erop toezien
dat ze vlug terug naar hun land worden
gestuurd. Vergeten we niet dat dit de
reden van bestaan was van de al in 2016
opgerichte ‘hotspots’, die hebben geleid

EN BIJ ONS
tot de feitelijke detentie van duizenden
asielzoekers in Italië en Griekenland en
tot de huidige onmenselijke toestand op
de Griekse eilanden. Het pact dat aan het
Europees Parlement werd voorgelegd,
voorziet in een solidariteitsbeginsel ‘naar
wens’ tussen de lidstaten. Die solidariteit

zegt helemaal niet dat men een bepaald
aantal vluchtelingen moet opvangen,
maar alleen dat men bij gebrek daaraan
de door andere lidstaten toegestane
opvang moet financieren. Bovendien
zullen de aan de buitengrenzen gelegen
landen, die al de meeste aanvragen

Ook in België heeft corona een gevoelig
effect gehad op de asielaanvragen : slechts
16.190 verzoeken tegen bijna 28.000 in
2019. Onder het voorwendsel van de door
de pandemie geëiste gezondheidsmaatregelen heeft de regering besloten alle
nieuwe asielaanvragen op te schorten.

>>
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GROEIEN ONDANKS DE LOCKDOWN

Door deze maatregel worden vele honderden mogelijke aanvragers tot een
leven op straat worden veroordeeld en kunnen zij geen beroep meer doen
op het opvangnetwerk van Fedasil. Opdat verscheidene maanden later een
einde aan die waanzin zou worden gesteld, heeft het verenigingsleven de
Belgische Staat eerst door het gerecht moeten laten veroordelen.

terugkeerwoningen mochten tijdelijk
niemand ontvangen. Wat gebeurde er
in de centra ? Werden de rechten van
de mensen gerespecteerd ? We hadden
er het raden naar.

HEBBEN WE U DAN ECHT NIETS GOEDS TE VERTELLEN
OVER HET AFGELOPEN JAAR ?
Toch wel, natuurlijk. Zoals dikwijls komt het eerste goede nieuws van eenvoudige burgers die zich, in volle gezondheidscrisis, hebben uitgesloofd
om een hoog solidariteits en dienstverleningsniveau in stand te houden
voor wie op de keien terechtkwam. Laten we ook het initiatief van Artsen
Zonder Grenzen vermelden, die in Tour et Taxis (Brussel) onderkomen en
zorg hebben georganiseerd voor kwetsbare groepen. We verwelkomen
ten slotte de nieuwe federale regering.
De andere en positieve toon die het regeerakkoord aanslaat, die menselijker
is en meer let op de fundamentele rechten, heeft bij ons een voorzichtige
hoop gewekt : voor het eerst in tien jaar zullen we in gesprek kunnen gaan
met de Staatssecretaris en zijn kabinet. Het afschaffen van het opsluiten van
gezinnen met minderjarige kinderen en het op touw zetten van alternatieven
voor detentie zijn emblematische projecten voor JRS Belgium. De eerste
contacten met het middenveld zijn bemoedigend.

BREDE KIJK
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ls organisatie beweeg je mee
met de getijden van de samenleving. Tegelijk behoud
je graag je eigenheid. Het
afgelopen jaar trotseerde de wereld
een stormtij. Alles werd een halt toegeroepen. Ook de kern van onze werking
werd tijdelijk stopgezet. De mensen in
de gesloten centra en de gezinnen in de

Het was een zoektocht. Hoe mee op
stap gaan als dit niet meer mag ? Het
team van JRS zocht en vond nieuwe
wegen om toch nog te blijven dienen
en verdedigen. Op afstand, vanachter
een computer, dankzij handige informaticatools werkten we samen rond communicatie, beleid, begeleidingswerk,…
Het werden maanden van spontane
uitwisseling, waarin inzichten, inspiratie,
motivatie en teamgeest konden groeien.
De bezoekers van de gesloten centra
moesten in de eerste lockdown hun
begeleiding telefonisch verderzetten.
Tijdens de tweede lockdown mochten
ze op bezoek gaan achter plexiglas.

Ondertussen werden historisch weinig
mensen opgesloten. Dit waren er echter
nog steeds te veel.
De beperking van onze sociale contacten bemoeilijkte uiteraard onze focus
op ontmoetingen. Onze vrijwilligers
konden nog zelden op bezoek gaan in
het gesloten centrum. Ze konden ook
onderling niet op dezelfde ongedwongen
manier uitwisselen. Ook onze gewoonlijke sensibiliseringsacties bij middelbare
scholen konden niet doorgaan door
de maatregelen die van kracht waren.
Maar net voor de tweede lockdown ging
het nieuwe project Plan Together vol
enthousiasme van start. De gezinnen
die een risico liepen op detentie konden
in deze tijden onze extra begeleiding
goed gebruiken.

IN CIJFERS
Aantal vrijwilligers: 23
Aantal medewerkers: 14
J ezuïeten werkzaam bij
de organisatie: 2

LOCKDOWN
JRS BELGIUM - JAARVERSLAG 2020
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MENSEN VERGEZELLEN
IN GESLOTEN CENTRA

TELEFOONS, MONDMASKERS EN PLEXIGLAS
020 was een historisch jaar. De
coronacrisis belette onze bezoekers tussen maart en juli 2020
om bezoeken te brengen aan de
gesloten centra. Als reactie schakelde
JRS over naar telefonische bezoeken –
de telefoonnummers van de bezoekers
werden zichtbaar aangebracht in de
gesloten centra. De gezondheidscrisis
bracht echter nog een aantal andere
gevolgen met zich mee.
Tijdens de eerste lockdown werd namelijk zowat de helft van de gedetineerden
uit de gesloten centra vrijgelaten. Deze
mensen belandden vervolgens gewoon
op straat indien zij niet meer in een
asielprocedure zaten. In het verdere
verloop van 2020 zagen onze bezoekers

opvallend minder uiterst kwetsbare
profielen in detentie. Zo werd na maart
2020 geen enkele zwangere vrouw meer
gesignaleerd in het gesloten centrum.
In de negatieve zin stelden we wel vast
dat vele anderen toch nog maandenlang
werden vastgehouden, zelfs wanneer
gedwongen terugkeer onmogelijk was.
In de centra van Brugge en Merksplas
werden mensen uiteindelijk vrijgelaten
als de maximumduur van hun detentie
bereikt was. Verder bleef opsluiting nog
altijd vaak een te snelle reflex bij de
grenspolitie. Reismotieven werden in
twijfel getrokken en leidden tot onnodige

opsluitingen, die vaak wel eindigden in
een vrijlating, maar tegelijk nodeloos
trauma veroorzaakten. Vele buitenlanders
dreigden bovendien hun verblijfsrecht
in België te verliezen nadat ze meer
dan een jaar in het buitenland hadden
moeten verblijven omdat een terugkeer
naar België onmogelijk was door de
coronacrisis. Zij belandden steeds vaker
in detentie wanneer zij de grenspost
passeerden.
Wat volgt is een vaststelling door onze
bezoekers per centrum.

>>
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BRUGGE
oor de coronacrisis is het profiel van
de gedetineerden in het centrum
van Brugge veranderd. De meesten van
hen werden na een gevangenisstraf
in een gesloten centrum geplaatst.
Weinigen werden uitgedreven. De coronamaatregelen hebben het gevoel
van afzondering bij de gedetineerden
nog versterkt. Te meer omdat ze, in
tegenstelling tot de gedetineerden in
andere gesloten centra, geen toegang
kregen tot het internet. Ze hebben alleen
het recht één keer per week gedurende
een halfuur gebruik te maken van hun
persoonlijke smartphone.

kers en vijf of zes gedetineerden waren
besmet. Op de vooravond van Kerstmis
besloot de Dienst Vreemdelingenzaken
het centrum van Brugge te sluiten en
de gedetineerden over te brengen naar
Merksplas en naar het centrum 127 bis
naast de luchthaven.

Half december werd een covid-besmettingshaard ontdekt in het centrum,
doordat meer dan de helft van de bewa-

Dat was een heel moeilijke tijd voor de
gedetineerden en voor het personeel,
dat een bewaker aan covid verloor. Op
4 januari opende het centrum zijn deuren weer en werden de gedetineerden
teruggebracht. Het aantal plaatsen
werd echter opnieuw beperkt tot een
twintigtal.

IN CIJFERS
Geaccrediteerde bezoekers: 3 (waarvan 2 vrijwilligers)
Dagbezoeken in Brugge: 27
Begeleide personen: 133
 riendschappelijke bezoekers: 2 (door de omstandigheden vonden
V
er geen bezoeken plaats van maart tot december)

MERKSPLAS
n de eerste weken van de lockdown
werd in Merksplas een groot aantal
mensen vrijgelaten. De Dienst Vreemdelingenzaken wilde de social distancing garanderen door het totale aantal
vastgehouden personen te verminderen
en de overblijvende gedetineerden in
kleine groepen te spreiden over de
verschillende gebouwen. Deze aanpak
bleek efficiënt – in de loop van 2020 is in
Merksplas maar één geval van covid-19
vastgesteld – maar zorgde aanvankelijk
voor veel onrust bij degenen die opgesloten bleven. Ze begrepen niet welke
criteria de overheid hanteerde om de
een vrij te laten en de ander niet.

er als gevolg van de sluiting van de
grenzen geen repatriëringen mogelijk
waren. Mensen werden vaak zeer lang
vastgehouden, soms meer dan een jaar.
De mannen die we in Merksplas aantroffen, hadden op enkele uitzonderingen
na allemaal een gerechtelijk verleden.

Ze waren vaak al vele jaren zonder papieren op het grondgebied. Als ze een
partner en kinderen hadden, waren deze
relaties niet wettelijk geregeld. Kortom,
dossiers met weinig perspectief.

IN CIJFERS
Geaccrediteerde bezoekers : 2
Dagbezoeken in Merksplas: 31
Begeleide personen: 104
Vriendschappelijke bezoekers: 2 (11 bezoeken aan 3 personen)

Er heerste een gevoel van onrechtvaardigheid. Dat werd nog versterkt doordat

>>
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GEZINNEN VAN VASTHOUDEN NAAR BEGELEIDEN
CARICOLE

DE TERUGKEERWONINGEN

en pandemie belet niet de nood
aan migratie. Het maakt de vlucht
alleen maar moeilijker. In het hart van
de lockdown was het centrum Caricole,
door zijn ligging aan de luchthaven, een
van de enige centra waar nog regelmatig nieuwe opsluitingen plaatsvonden,
zonder dat het ging om overplaatsingen
uit de gevangenis.

ok in 2020 kwamen gezinnen in
de terugkeerwoningen vast te
zitten. Tot midden maart waren het
voornamelijk gezinnen die in de luchthaven van Zaventem om internationale
bescherming (asiel) vroegen en verplicht
in de terugkeerwoning hun aanvraag
afwachtten. Ze verlieten hun land op
zoek naar veiligheid en een toekomst
voor hun kinderen. Een vierde van hen
werd in de terugkeerwoning erkend
als vluchteling. De anderen werden na
enkele maanden overgebracht naar
een Fedasil opvangcentrum om daar
hun procedure verder af te wachten.

gedurende zeven tot tien dagen. Twee
keer per week mochten de gedetineerden telkens gedurende een uur hun
smartphone gebruiken. Het was een
positieve ontwikkeling dat het centrum

Het gevaar van een verspreiding van het
virus in het gesloten centrum zorgde
ervoor dat Caricole vaak mensen in
quarantaine plaatste. Eerst werd een
derde, later twee derde van het centrum tot isolatiekamers omgevormd.
Nieuwkomers werden steeds verplicht
afgezonderd en hadden zo goed als
geen reëel contact met de buitenwereld

wifiversterkers plaatste waardoor de
bewoners in isolatie de mogelijkheid
hadden om hun eigen mobiele telefoon
te gebruiken. In andere centra is deze
praktijk helaas nog niet doorgedrongen.

IN CIJFERS
Geaccrediteerde bezoekers: 3
Dagbezoeken in Caricole: 29
Begeleide personen: 102
Vriendschappelijke bezoekers: 4 (19 bezoeken aan 10 personen)

Van maart tot juli hadden de bezoekers
van JRS Belgium door de maatregelen
tegen het coronavirus geen toelating

om de families te bezoeken. Daarna
mochten we de gezinnen spreken in
openlucht of in een aparte ruimte.
Er kwamen ook andere gezinnen in
de terugkeerwoningen terecht : vanaf
juli werden er voornamelijk gezinnen
die al langere tijd in België verbleven,
vastgehouden. Zij werden bij hen thuis
onverwacht weggehaald. Deze aanhouding heeft een grote impact op het leven
van de kinderen. Ze missen hun thuis.
Ze weten, net als hun ouders, niet wat er
met hen gaat gebeuren. Het thuisland
van hun ouders betekent weinig of niets
voor hen. Hun vriendjes zijn hier. Hun
school is hier. Deze gezinnen zouden al
vroeger in hun migratieproces begeleid
moeten worden.

IN CIJFERS
Aantal bezoeken: 28
 ezochte gezinnen: 28
B
(93 mensen, 2/3 alleenstaande
ouders), 20 families vóór
15 maart
 antal kinderen:
A
53 waarvan 41 jonger
dan 12 jaar
 ezochte asielzoekers
B
aan de grens: 18
(16 vóór 15 maart, 7 uit Turkije)
 ezochte gezinnen in
B
terugkeerprocedure:
8 (5 na 21 juli)
 emiddelde duur van
G
de vasthouding: 42 dagen

>>
>>
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THUISBEGELEIDING: PLAN TOGETHER
ezinnen en individuen zonder
wettig verblijf in België leven in
constante onzekerheid. Ze lopen het
risico om opgepakt en vastgehouden te
worden. Vanuit onze jarenlange ervaring
in het begeleiden van gezinnen in de
terugkeerwoningen, ons campagnewerk
tegen de opsluiting van kinderen via
‘EenKindSluitJeNietOp.Punt’ en met
de overtuiging dat een migratiebeleid
zonder detentie mogelijk is, hebben we
in 2019 hard gewerkt aan het uitwerken
en het financieren via drie private fondsen van het pilootproject Plan Together.
Zodoende willen wij voorkomen dat
gezinnen met kinderen in detentie
terechtkomen.

In september 2020 gingen twee gezinsbegeleiders aan de slag. Zij bieden een
integrale begeleiding via regelmatige
huisbezoeken en ondersteunen de
gezinnen op juridisch, sociaal én psy-

chologisch vlak. Stap voor stap werkt
het gezin samen met hen een plan
voor een duurzame toekomst uit (casemanagement). Dit kan uitmonden in
een wettig verblijf in België, in een een
duurzame terugkeer naar het land van
herkomst of in een wettig verblijf in een
ander land.

IN CIJFERS
De eerste aanmelding voor Plan Together ontvingen we op 7 oktober
Aantal gezinnen: 3, bestaande uit 6 volwassenen en 11 kinderen
De gezinnen zijn respectievelijk 5 jaar, 12 jaar en 13 jaar in België
Aantal bezoeken: 11

>>
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DE BELEIDSMAKERS HOREN VAN MIGRANTENGEZINNEN
oor concreet op het terrein aan de
slag te gaan met de methodiek
van casemanagement willen we beleidsmakers tonen dat er wel degelijk
alternatieven zijn voor een repressief
beleid ten aanzien van migrantengezinnen. We steunen op het model van
alternatieven voor detentie van de International Detention Coalition (IDC).
Unicef België, het Platform Kinderen
op de Vlucht, de Liga voor Mensenrechten en advocatenkantoor Antigone
ondersteunen ons hierbij binnen een
adviesraad. We streven naar een men-

taliteitswijziging waarbij de overheid de
huidige focus verlegt van het verhogen
van de terugkeercijfers naar een waardering van toekomstoriëntering, een
alomvattende maar bovenal menselijke
benadering.
Via Plan Together is JRS Belgium nu
ook formeel lid van het European Alternatives to Detention Network. Op
geregelde basis is er uitwisseling met

beleidsmedewerkers en casemanagers
van andere projecten in verschillende
EU-landen (Italië, Griekenland, Polen,
Bulgarije, Cyprus en het VK). Deze internationale expertise nemen wij mee
in de contacten met verschillende actoren om aan te tonen dat werken aan
een wereld zonder detentie mogelijk is.

DE RECHTEN VAN UITGESLOTEN
MENSEN CENTRAAL STELLEN
terkere samenwerking, een
nieuw federaal beleid en internationale waardering vatten
het beleidswerk in 2020 samen.
Vanaf maart van dat jaar gingen er voor
het eerst veel stemmen op om iedereen
uit de gesloten centra vrij te laten.
Ngo’s werkten samen om parlementsleden te overtuigen een bezoek te brengen aan gesloten centra en terugkeerwoningen, advocaten te informeren en
open brieven te sturen. In het kader van
de nieuwe samenwerking #ikbensolidair werd gewezen op de rechten van
migranten tijdens de coronacrisis. Een
commissie vooral bestaande uit overheidspersoneel leverde in de zomer een
weinig kritisch advies over het terugkeer-

beleid af. De aanleiding tot het ontstaan
van deze commissie was de Soedancrisis,
toen de Belgische overheid samenwerkte
met het regime van dictator Omar alBashir. JRS Belgium informeerde mee
parlementsleden, schreef mee aan een
kritisch tegenrapport en reageerde op
het regeerakkoord. Dat advies werd
opgenomen in de beleidsverklaring.
Een adviseur van de Staatssecretaris
voor Asiel en Migratie stelde aan JRS
Belgium in een webinar het beleid voor.
De overheid zou geen minderjarigen
meer opsluiten. We vroegen om dit
positieve beleid bij wet vast te leggen.
Op internationaal vlak werd JRS Belgium
lid van PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented

Migrants) en mochten wij voor het
Europese migratienetwerk (EMN) onze
visie geven op terugkeerwoningen en
alternatieven voor detentie. Tenslotte
werkten de beleidsmedewerkers samen met JRS Europe aan een project
dat in 2021 de impact van corona op de
gesloten centra in kaart moet brengen.

GEZINNEN
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HOE TROUWE SCHENKERS JRS BELGIUM
EEN BASIS GEVEN OM TE GROEIEN
ot voor kort volgden de rekeningen van JRS België elkaar
op en waren ze vergelijkbaar :
naast de trouwe schenking
van de Sociëteit van Jezus stelden een
tweehonderdtal schenkers (overigens
even trouw) ons in staat de lonen en
werkings- en verplaatsingskosten van
onze bezoeken in gevangenschap en
onze transversale diensten (administratie,
communicatie, belangenbehartiging,
enz.) te dekken. Dit alles vertoonde in
de loop der jaren een zekere stabiliteit.

opstart van Plan Together, een proefproject dat actie op het terrein (intensieve
begeleiding van gezinnen die dreigen
te worden gedetineerd), politieke pleitbezorging (ten gunste van alternatieven
voor detentie) en bewustmaking van het
publiek (de opsluiting van migranten is
niet onvermijdelijk) combineert. Dankzij
(private) financiering van drie funders
is ons budget gegroeid met bijna twee
voltijdse equivalenten. Daardoor overschrijden onze totale inkomsten voor
het eerst de 500.000 euro.

Ondanks de coronacrisis is de gulheid van
onze donateurs in 2020 niet afgenomen
(ze schonken in totaal meer dan 220.000
euro). We zijn ontzettend dankbaar dat
onze donateurs zelfs in crisistijd klaar
staan voor vluchtelingen en gedwongen
migranten. De financiële situatie van
JRS Belgium is ook veranderd door de

De komst van covid-19 en de veralgemening van thuiswerk hebben geen echte
impact gehad op onze vaste kosten.
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Dankzij ons lidmaatschap van Testament.
be kunnen onze potentiële testateurs profiteren van hun juridisch en fiscaal advies.
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Indien u overweegt een legaat te maken
aan JRS Belgium, nodigen wij u uit contact
op te nemen met onze directeur Baudouin
van Overstraeten op 02 738 08 19 of via
directeur@jrsbelgium.org.
Tot slot nog goed nieuws : JRS Belgium
heeft de verlenging van zijn fiscale goedkeuring gekregen voor de jaren 2020
tot 2023. Uw giften genieten dus nog
steeds een belastingvermindering van
minstens 45%.
Gedetailleerde financiële informatie
is nog steeds beschikbaar op
https://www.donorinfo.be/nl/
organization/jesuit-refugeeservice-belgium-vzw.

HET EINDE
VAN DE WERELD
Onze-Lieve-Vrouw van Finisterrae in de Nieuwstraat was een van de eerste kerken
die ik zag, toen ik in Brussel aankwam. Wie had kunnen denken dat dit gebouw,
dat de grens van het grondgebied (einde van de grond) van de stad aanduidt,
helemaal in het centrum van de stad zou liggen, in de drukste winkelstraat van
het land? En wie zou geloven dat die straat er in 2020 met haar gesloten winkels
verlaten zou bij liggen, alsof ze weer naar de rand van de wereld was verdrongen?
oewel de gesloten centra nooit
buiten de grenzen van de (democratische) wereld vielen,
werden ook zij getroffen door
vergelijkbare veranderingen.
Er werden nieuwe grenzen getrokken
om de quarantainezone af te bakenen
en er zo een nieuwe graad van afzondering aan toe te voegen. Het sluiten
van de landsgrenzen uit vrees voor
besmetting door het virus heeft op een

nog treffender wijze de absurditeiten
van detentie aangetoond. De bezoekers
kijken om te beginnen tegen gesloten
deuren aan en moeten zich dan schikken naar de beperkingen en de regels
voor de bezoeken.
In de Nieuwstraat en in het gesloten
centrum worden de grenzen nu voortdurend verplaatst: zowel in de wereld
die we delen met onze medeburgers
in de steden, als in de gesloten centra

die we bezoeken in het kader van ons
werk. Het is belangrijk dat we op die
ingewikkelde kaart kunnen aangeven
waar onze organisatie gevestigd is en
waar we zelf wonen, wanneer men ons
vraagt: ‘Waar ben je?’ (Gn 3, 9). Een
goede vraag voor tijden en ruimten
waarin je gemakkelijk verdwaalt.

Pawel Bondaruk SJ
vrijwilligersverantwoordelijke
en bezoeker van het gesloten
centrum Caricole
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Gedwongen migranten hebben ook dit jaar uw steun nodig.
Wilt u een gift doen aan JRS?
IBAN : BE40 5230 8069 3163 - BIC : TRIOBEBB
Vermelding: RA 2020
Voor elke gift vanaf 40 € zal u een fiscaal attest
opgestuurd worden in maart 2022.

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 - E-mail : info@jrsbelgium.org

www.facebook.com/JRSBelgium/
www.jrsbelgium.org
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