
hét magazine dat verbindt

 
 

 

  

huis aan huis in ruim 85.000 brievenbussen in de gemeenten 
Weert, Nederweert, Maasgouw, Leudal en Belgisch grensgebied 

juni 2019

4terugblik en vooruitzien 16 28 tot het gaatjekijkje in AZC

     
       De  
      wereld is 
       van ons   
             allemaal!

nieuwkomersspecial



: ئراقلا يزیزع  
 
 ءوجللا زكرم يف نیئجاللا لابقتسإل اھباوبأ تریو ةنیدم تحتف ,رشع ةسمخو نیفلأ ماعل لولیأ رھش يف
 امنیب , ةماقإلا ةفص ىلع مھنم دیدعلا لصح نیحلا كلذ ذنمو , ةیركسع ةسردم اقباس ناك يذلا ناكملا

. يلصألا هدلب ىلإ مھنم ضعب داع  
 مھنأ الإ , ةنیدملا يف ناكسلل ةلماك ةأجافم ةباثمب ناك تریو يف ءوجللا زكرم حاتتفإ نأ نم مغرلا ىلع
. ثدحتت مھبولق اوكرتو مھتافص لضفأ اورھظأ  
 مارتحإلاو مھافتلاب نكل , انایحأ رتوتلا ضعب كلانھ ناك ءوجللا زكرم اھیف دجوی يتلا ةقطنملا يف
. ةفایضم يھ مك اھسفن تریو ةنیدم ترھظأو , ادیج عضولا حبصأ ةحضاولا تایقافتالاو نیلدابتملا  
 ةیعیبط ةایح نوشیعیو نولمعیو ةغللا نوسردی مھنإ, عمتجملا عم جامدنالاب نولوغشم ددجلا نومداقلا
. انعمتجم نم ءزج اوحبصأو  
. ىرخأ ایاضق لوانتن لب , مھنع طقف ثدحتن ال نحن, ددجلا نومداقلا نع صاخلا ددعلا اذھ يف  
 اولقتنا وأ فنعلا وأ برحلا نم انایحأ ابرھ ةدیعب نادلب نمو ةلیوط ةرتف ذنم اوتأ صاخشأ اضیأ كلانھ
 ( ایدرو سیل مھدلب يف يداصتقالا عضولاو , ادنلوھ يف ةبولطم ةلماعلا دیلا نأل , لمعلا لجأ نم انھ ىلإ

  ) الماك نوكی نأب دحأل نكمیال
 ذنم اوتأ نیذلا عم اضیأو , ددجلا نیدفاولا نم ریثكلا عم ثدحتلاب ةلجملا يف لمعلا قیرف نحن انمق دقل
.ةلیوط ةرتف  
. مھتایح نع ةحمل فرعنل مكذخأن فوس  
. ةعتمم ةءارق مكل ىنمتأ  
 
تریباك ھیریزید : ررحملا   
 

  يكسفوكینیمود هدلیتام : ریرحتلا سیئر
 

 
 

 

: تریو ةیدلب نع ةباین  

لیفوھ ند ناف نیاترام : ةیدلبلا سلجم وضع  
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Beste lezer,
In september 2015 zette Weert haar deuren open om vluchtelingen op te vangen in het AZC (de voormalige Van Horne Kazerne). Velen van hen hebben inmiddels 
een verblijfstatus gekregen, anderen zijn terug naar hun land van herkomst. Hoewel de opening van het AsielZoekersCentrum voor velen als een complete 
verrassing kwam, hebben de Weertenaren zich van hun beste kant laten zien en hun hart laten spreken. Op en rond het AZC was het soms gespannen, maar 
met wederzijds begrip, respect en duidelijke afspraken heeft Weert zich gastvrij getoond. De ‘nieuwkomers’ zijn bezig met integreren. Ze studeren, werken 
en wonen hier en maken deel uit van onze samenleving. In deze extra NieuwkomersSpecial besteden we niet alleen aandacht aan de groep mensen die in 2015 
naar Weert kwam. 
Er zijn ook mensen uit verre landen die al veel langer weg zijn uit hun geboorteland. Soms gevlucht voor oorlog en geweld of verhuisd om hier te komen werken. 
Omdat in Nederland arbeidskrachten nodig zijn en de economische situatie in hun land niet rooskleurig was of is. We kunnen natuurlijk nooit volledig zijn maar 
doen een poging om veel verschillende nieuwkomers aan het woord te laten. Wij nemen u mee naar een kijkje in het leven van alledag van de nieuwkomers die 
hier nog niet zo lang of toch al langer zijn.

Wij wensen u veel leesplezier.

Uw uitgever, Desiré Kappert                         Uw hoofdredacteur, Mathilde Dominikowski                  Namens de gemeente Weert, wethouder Martijn van den Heuvel

Dear reader,
In September 2015, Weert opened its doors to receive refugees in its AZC (the former Van Horne Kazerne). In the meantime, many of them have received 
residential status, while others have returned to their country of origin. Even though the opening of the asylum seekers’ center came as a surprise to many, 
the Weerter residents have shown themselves in their best light and have let their hearts speak.  Sometimes, tensions were palpable on and around the AZC. 
However, with mutual respect and understanding, and clear agreements, Weert has shown its hospitality. The ‘newcomers’ are integrating. They study, work and 
live here, and are a part of our society. 
In this extra NewcomersSpecial, we do not only pay attention to the group of people who came to Weert in 2015. There are also people from distant countries 
that have been away from their motherland for a much longer period of time. Who sometimes have fled because of war and violence or have moved here to work, 
as manpower was needed in The Netherlands and the economic situation in their own country did not look too rosy. Of course, we can never show a complete 
picture, but we are making an attempt by letting many different newcomers speak. We will take you along for a glimpse into the everyday life of the newcomers 
that have not been here long, as well as the ones who have. 

We wish you pleasant reading.

Your publisher, Desiré Kappert     Your chief editor, Mathilde Dominikowski          On behalf of the municipality of Weert, Councilor Martijn van den Heuvel
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Deze Nieuwkomersspecial is een uitgave van Weert Magazine i.s.m. de gemeente Weert en wordt gratis verspreid in 
de gemeenten Weert, Nederweert, Maasgouw en Leudal en het grensgebied in België. Oplage: 85.000.
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14 april jl. vond in Weert de jongste editie plaats van het 
Internationaal Kinderfestival. Ruim 200 kinderen uit een 
bonte mengeling van herkomstlanden traden op voor een 
groot publiek. Een kleine greep uit de artiesten: v.l.n.r. 

(staand) Abel en Wahazit, (midden) Marwa, Emara en 
Jessica, vooraan Abdulkadir.



SLEUTELPERSONEN 
GEZONDHEID
Een goede gezondheid is cruciaal voor de 

participatie van statushouders. Sleutel-

personen Gezondheid helpen bij de inte-

grale aanpak van gezondheid en welzijn 

van statushouders. Sleutelpersonen zijn 

(voormalige) vluchtelingen die het Neder-

lands beheersen en hun ervaring, kennis 

en enthousiasme inzetten om hieraan bij 

te dragen. 

De sleutelpersonen zijn opgeleid in het 

kader van het Kennisdelingsprogramma 

Gezondheid Statushouders van Pharos en 

GGD GHOR Nederland.

Wat doen Sleutelpersonen 

Gezondheid onder meer?

*  Gezondheidsvoorlichting geven

*  Adviseren statushouders

*  Bemiddelen en ‘bruggen bouwen’ 

 tussen gemeente, zorginstanties 

 en statushouders

*  Halen behoeften en signalen op 

 bij statushouders

*  Mobiliseren statushouders

Terugblikken en
 vooruitzien met
     Martijn 
van den Heuvel     
            en 
   Ümügül Tasim

Zowel de wethouder als de beleidsambtenaar 
zijn het erover eens dat het in het algemeen goed 
is als mensen volwaardig mee kunnen doen in de 
maatschappij. Dat is natuurlijk niet heel erg ge-
makkelijk als je gevlucht bent uit je vaderland en 
terecht gekomen bent in een vreemd land waar 
je de taal niet eens verstaat. 
Over de culturele verschillen nog maar te zwij-
gen. Eerst en vooral is het belangrijk om vast te 
stellen dat het overgrote deel van de nieuwko-
mers blij en vooral ook dankbaar is dat ze warm 
welkom zijn geheten in Weert in Nederland. Als 
mensen zich eenmaal veilig en enigszins geaccep-
teerd voelen, kunnen ze ook stappen maken om 
te integreren. Maar wat is dat eigenlijk integre-
ren? Volgens de definitie betekent het ‘opname in 
groter geheel’. 
Een belangrijk kenmerk van integratie is dat deze 
‘opname in het grotere geheel’ van beide kanten 
moet komen. Iets om over na te denken!

Realiteit en kansen
Ümügül Tasim benadrukt dat het verstaan en be-
grijpen van de taal, het Nederlands, heel belang-

rijk is. “Als die basis goed is, kun je met elkaar 
gaan verkennen en kijken welke kansen er zijn. 
De meeste nieuwkomers hadden in het land van 
herkomst werk en een goed bestaan. Door oorlog 
of andere omstandigheden zagen zij zich genood-
zaakt te vluchten. Nadat mensen dan een veilig 
onderkomen hebben gevonden, willen de mees-
ten het liefst gauw weer aan de slag om hun ge-
zin te onderhouden. Er moet brood op de plank. 
Vaak zijn de verwachtingen en of ambities hoog-
gespannen. Zeker mensen die hoogopgeleid zijn, 
verwachten dat ze met hun kennis en ervaring in 
hun vak hier snel aan het werk kunnen. De prak-
tijk is weerbarstiger. In Nederland gelden vaak 
andere eisen en vakkennis dan in het thuisland. 
En dat staat dan nog los van het beheersen van de 
Nederlandse taal. Het is heel begrijpelijk dat dit 
frustrerend is. Wat wij doen is met de nieuwko-
mers kijken wat hun verwachtingen zijn en of het 
realistisch is die waar te maken. Met het bijstel-
len van verwachtingen, bekijken of instappen in 
een lager niveau haalbaar is, kan er ineens een 
beter perspectief ontstaan. Het is ook heel be-
langrijk als werkgevers bereid zijn nieuwkomers 
een kans te geven. Wij onderhouden daarvoor 
contacten met Konnekt’os, het platform voor 
MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) 
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Martijn van den Heuvel is wethouder van de gemeente Weert. Zijn taakgebied is breed en omvat onder 
meer de ‘integratie van statushouders’. Drie-en-een-half jaar na de komst van het asielzoekerscentrum 
(AZC) in Weert willen we nu wel eens weten hoe het zit met die integratie. Ümügül Tasim is teamleider 
participatie en op de werkvloer dus direct betrokken bij het wel en wee van de nieuwkomers in Weert.

Door Mathilde Dominikowski

in Midden-Limburg. De werkgevers die daarbij 
aangesloten zijn, bieden kansen aan mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt.”
Martijn van den Heuvel: “Sinds 2016 voert Weert 
het beleids- en actieplan opvang statushouders 
uit met als doel snelle en doeltreffende integra-
tie. Vanaf de eerste dag werken we samen met 
diverse partijen. Activiteiten worden parallel 
aangeboden. Naast inburgeringslessen zijn er 
sportactiviteiten, trainingen omgaan met geld, 
voorlichting over gezondheidszorg en opvoeding 
enz. Daarnaast zijn er aanvullende Nederlandse 
lessen om de kansen op de arbeidsmarkt of on-
derwijs te vergroten. Diploma’s behaald in het 
land van herkomst worden snel vertaald en ge-
waardeerd om aansluiting te vinden bij de Ne-
derlandse eisen op de arbeidsmarkt. Weert is 
hiermee voorloper in het land.”  

Verantwoordelijkheid gemeente
Zowel wethouder Van den Heuvel als teamleider 
Ümügül Tasim zijn het erover eens dat het goed 
is dat de inburgering, inclusief de taalverwerving 
onder verantwoordelijkheid komt van gemeen-
ten. Martijn van de Heuvel: “Jammer genoeg 
duurt dat nog tot 2021. Maar het is in alle op-
zichten efficiënter dat het op de plek komt waar 

het thuis hoort. Dat is uiteindelijk beter voor de 
mensen waar het om gaat. (Elders in het maga-
zine, leest u er meer over. red.) Het doel is dat 
statushouders echt participeren en zich gelukkig 
voelen in Weert. Daar hoort ook werk bij.”
Ümügül Tasim vult aan: “Soms zien we dat het 
niet goed gaat. De inburgeringscursus is niet ge-
haald en mensen hebben schulden. We zetten 
daarom ook in op preventieve aanpak op het 
gebied van schulden en armoede. Dat willen we 
ook graag samen doen met de mensen zelf. We 
maken hen als het ware eigenaar van hun eigen 
hulpplan.” 

Nederlands is een moeilijke taal
Een zestal statushouders werkt als integratie-
functionaris en/of sleutelpersoon. Ümügül: “Ze 
hebben ieder hun eigen aandachtsgebied. De een 
richt zich vooral op zorg en contacten met het 
ziekenhuis, een ander heeft werk en opvoeding 
als aandachtsgebied en er is een project om vrou-
wen te leren fietsen. Dat laatste draagt er toe bij 
dat stage- en leerplekken bereikbaar worden.” 
De wethouder vult aan: “Ja, en het is toch handig 
om af en toe gewoon in het Arabisch of het Soma-
lisch te worden aangesproken. Want Nederlands 
is toch echt wel een moeilijke taal.” 

“De komst van het AZC heeft niet alleen de ge-
moederen beziggehouden. Het heeft ook veel 
losgemaakt bij Weertenaren. Talloze mensen zijn 
aan de slag gegaan als vrijwilliger op alle gebieden 
en velen doen dat nog steeds. Ook veel profes-
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sionele instellingen hebben hun verantwoorde-
lijkheid genomen. Een ding is zeker: ondanks dat 
er wel eens commentaar is, zijn de nieuwkomers 
warm welkom in Weert. Er wordt veel samenge-
werkt en de regie ligt bij de gemeente.”

                     (12) is afkomstig uit 
Litouwen. Hij woont sinds vier jaar samen 
met zijn ouders en drie andere kinderen 
in Nederland. Het leukste vindt hij dat 
hij veel vrienden kan maken. Het is wel 
jammer dat hij weinig familie heeft hier. 
Misschien wil hij wel deejay worden later.    
        ‘Spruitjes zijn zo vies!’

Adomas
Hoe kijkt Martijn van 
den Heuvel terug?

Integratie moet van 
beide kanten komen

Sleutelpersonen v.l.n.r.: Jean Kuzam, Kamar Ahmed en Ali Kiwiz in gesprek met  Martijn van den Heuvel en Ümügül Tasim.
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                              (6) kwam vier jaar geleden met zijn 
ouders uit Syrië naar Nederland. Hij ging naar school met 
leeftijdgenootjes maar had moeite met de integratie in de 
nieuwe samenleving vanwege de taal en zijn jonge leeftijd. 
Na verloop van tijd begon Samo de verandering in zijn leven 
te zien en vond hij een toevluchtsoord, weg van mensen, door 
te tekenen. Samo raakte meer gehecht aan de schilderkunst. 
Hij zou graag een beroemd schilder worden nadat hij op 
school van de grote Nederlandse schilder Piet Mondriaan had 
gehoord. Hij besloot om ook te gaan schilderen. Hij vroeg zijn 
moeder om papier, penselen en verf. Het was verrassend en 
verbazingwekkend wat er gebeurde. Bijna niemand geloofde 
dat de prachtige kunstwerken vol hoop en leven van de hand 
van dit kleine kind waren! Tot nu toe heeft hij de kleine 
kunstenaar vier prachtige schilderijen gemaakt. De schaduw 
vooruit voor een nieuwe Mondriaan?

   ‘Als we in de krant komen, worden we beroemd’, zeggen de 
kinderen van Fares en Hadia uit Syrië met een grappig Roys accent

Meer tijd om de taal te leren
Fares werkte in Syrië in een familiebedrijf waar 
graafmachines en vrachtwagens gerepareerd wer-
den. “Ik heb 17 jaar ervaring met die machines 
en wagens. Ik kan ze ook besturen en rijden. Het 
liefste zou ik dat hier ook doen”, verzucht de man. 
“Dat is wat ik goed kan.” Hij aarzelt even en zegt 
dan: “Maar de taal is ook belangrijk. En een beetje 
meer inburgeren in de cultuur.” Het gesprek wordt 
even moeilijk omdat hij niet de juiste woorden 
kan vinden. Of wil hij geen kritiek geven? Samen 
met de tolk stellen we vast dat Fares graag wat 
meer tijd gehad zou hebben om de taal beter te 
leren spreken en wellicht ook nog liever een aan-
vullende opleiding had gedaan zodat hij hier in 
zijn oude vak zou kunnen werken. Terwijl hij nog 
niet klaar was met zijn inburgeringsexamen heeft 
de gemeente hem overstelpt met brieven en erop 
aangedrongen dat hij bij VDL in Born moest gaan 
werken. Fares aarzelt weer. Hij is duidelijk in du-
bio. “Ik ben heel dankbaar. Ik heb nu een vast con-
tract. Werken in twee ploegen is zwaar maar gaat 
wel. Soms moeilijk met de kleine kinderen. En ik 
zou kunnen helpen bij het repareren van graafma-
chines en vrachtwagens …”

Trotse Syriër
Er is geluid op de gang. Tamer en Leixh springen 
op van de bank om hun kleine broertje Karam bin-
nen te laten. We moeten even uitgebreid naar een 
speelgoedauto kijken. Het gezicht van Fares klaart 
duidelijk op. “Het is hier heel goed voor de kinde-
ren. Het is veilig, geen oorlog, de wereld ligt voor 
hen open.” Ik vraag de jongens wat ze later wil-
len worden. Ze zijn er nog niet helemaal uit. Maar 
YouTuber is een optie en de ander wil voetballer of 

dokter worden. Nogal divers dus!
Mist Fares zijn vaderland? “Ja, natuurlijk”, zegt 
hij. “Daar woont nog veel familie en daar is het 
graf van twee van mijn broers. Gelukkig hebben 
we ook familie in Valkenswaard wonen.”

En hoe bevalt het wonen in Stramproy? “Het is hier 
erg fijn”, zegt Fares. “Het zijn allemaal goede en 
gezellige mensen. Ja, het is wel anders dan in Sy-
rië. Hier is iedereen veel meer ‘op zichzelf’. Als je 
in Syrië bijvoorbeeld eten over had, dan bracht je 
een pannetje naar de buren. Als je iets gebakken 
had, was er ook iets voor de buren bij. Dat doe je 
hier niet. Ik vind het wel opvallend dat als we hier 
in de straat een barbecue hebben en wij dan ook 
iets van eten klaarmaken, dat iedereen dan wel 
heel nieuwsgierig is en het heel lekker vindt. Dan 
ben ik wel trots als ik over Syrië kan vertellen. 
De mensen in Nederland weten niet zo veel over 
mijn land. Ook niet dat het een modern land is. 

Eigenlijk wel een beetje gek. En, o ja, Nederlan-
ders drinken wel veel bier. Dat is toch echt niet 
gezond.”     

Thuis in Stramproy
Ook Hadia zou graag beter Nederlands willen le-
ren en meer inburgeren maar het geld van DUO 
(Dienst Uitvoering Onderwijs) is op. Dan moeten 
ze nog maar eens bij de gemeente gaan praten, 
denken ze. Het is duidelijk. Enerzijds voelen Fares 
en Hadia zich wel goed thuis in Stramproy en zijn 
ze erg dankbaar dat ze hier vooral een veilige plek 
hebben gevonden voor hun kinderen. Maar het zou 
allemaal nog beter kunnen als Fares in zijn oude 
beroep zou kunnen werken. “Schrijf dat vooral 
op”, zegt hij. “Als ik iemand kan helpen met de 
reparatie of het onderhoud van een grote machine 
of een vrachtwagen of er is anderszins kennis en 
expertise gevraagd. Laat maar weten.”
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Fares Younes (36) woont met zijn vrouw Hadia (30) en hun kinderen Tamer (10), Leixh (8) en Karam (5) 
in Stramproy. Zij vluchtten in 2014 vanuit Syrië. Via Aanmeldcentrum Ter Apel en AZC Gilze kwamen ze in 
AZC Budel-Dorplein terecht. In april 2015 kregen zij een woning in Stramproy.
Tamer en Leixh vinden het wel spannend waarom zo’n vreemde mevrouw allemaal vragen stelt en dat 
opschrijft. “Oh, komen we in de krant? Dan worden we beroemd”, zegt Tamer.

Door Mathilde Dominikowski
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Samo

Om de integratie een extra dimensie 

te geven wordt op 7 augustus a.s. het 

Limburg Festival officieel geopend 

op het AZC in Weert. De dagen erna, 

8 en 9 augustus wordt de voorstel-

ling ‘George en Eran worden racist’ 

gespeeld. 

In deze actuele komedie belichten 

de bruine vrienden George & Eran 

de (on)mogelijkheid om het ‘goed’ 

te doen, want er is altijd iemand die 

zich beledigd voelt, gediscrimineerd 

of ongelijk behandeld. De voorstel-

lingen in het theater op het AZC zijn 

voor publiek vrij toegankelijk. 

Door Desiré Kappert

Een vroege ochtend in mei. Het is erg rustig op 
AZC aan de Kazernelaan. Op dit moment wonen 
er 850 mensen die allemaal ‘in afwachting’ zijn. 
Omdat ieder van hen zich in een andere situatie 
bevindt, wacht de een op de start van de proce-
dure, een ander wacht op de uitkomst ervan en 
een derde wacht op een woning omdat hij een 
(voorlopige) verblijfsvergunning heeft gekregen.
Sander Swiers (45) is sinds drieënhalf jaar mana-
ger van het COA. Hij wil de procedure nog wel 
een keer uitgebreid toelichten: “Vluchtelingen 
die in ons land arriveren komen terecht bij een 
aanmeldcentrum. Het grootste centrum is in Ter 
Apel, maar er is er ook een in Cranendonck. Hier 
worden de gegevens van de personen vastgelegd 
en krijgt iedereen een persoonlijk nummer. Bin-
nen vijf dagen worden de mensen overgebracht 
naar een POL (Proces Opvang Locatie). Hier blijf 
je net zo lang tot de IND de aanvraag behandelt 
en de mensen ‘hoort’. Vervolgens stroom je door 
naar een AZC ergens in het land. In afwachting 
van de vervolgstappen: verblijven of terugkeren.

Omdat procedures op dit moment lang duren, 
verblijven mensen nu langer in een AZC dan en-
kele jaren geleden. Dat betekent voor Weert dat 
we intern meer aandacht aan de kwaliteit van 
het verblijf geven. We organiseren tal van activi-
teiten, ook samen met de bewoners. We bieden 
cursussen en opleidingen aan. Ook kunnen bewo-
ners op het complex werkzaamheden verrichten 
waarvoor ze een (kleine) financiële vergoeding 
krijgen (€ 14,- per week). Het gaat dan over ta-
ken als poetsen, klussendienst, groenvoorziening 
of toezicht houden bij activiteiten. Hiermee sti-
muleren we ‘het actief zijn’. En mensen halen er 
voldoening uit. (Af)wachten kan leiden tot span-
ning, verveling, psychische klachten of erger nog, 
irritatie.”

Sander denkt even na: “Je moet je voorstellen 
dat veel mensen in hun thuisland in een goede 
situatie verkeerden. Ze hadden een goede baan, 
een prima huis en er waren goede voorzieningen 
vóór ze moesten vluchten voor oorlog en geweld. 
Deze mensen komen dan in een AZC in afwachting 
van de behandeling van hun aanvraag. Maar er 
zijn ook mensen die uit een erbarmelijke situatie 
komen en een helse overtocht hebben beleefd. 
Met kinderen, maar zonder materiële bezittin-
gen. Deze mensen zijn echt bang en vaak getrau-
matiseerd. Beide groepen van mensen komen bij 
elkaar in een AZC. Veel nationaliteiten, ieder met 
een eigen achtergrond, een eigen cultuur en ge-
bruiken. Aan ons team de taak om daar goed en 
respectvol mee om te gaan. Ik heb eerder op drie 
andere locaties gewerkt. Sinds november werk ik 
in Weert. Ik trof hier een erg goed team aan dat 
waanzinnig goed werk verricht. Ze voelen zich 
verbonden met de bewoners, ze zijn begripvol en 
constructief in de opvang. Ze kunnen erg flexi-
bel meebewegen met de vragen en ze denken in 
menselijke oplossingen. “ 

Nadat de IND een asielaanvraag heeft goedge-
keurd, moeten de mensen wachten op een be-
schikbare woning. Alle gemeenten in Nederland 
hebben een taakstelling om een aantal woningen 
beschikbaar te stellen voor de zogeheten nieuw-
komers. In Weert is dat goed geregeld. Er zijn 
voldoende huizen voor hen die een vergunning 
hebben gekregen en zich hier mogen vestigen. 
Dat is niet bij iedere gemeente het geval. Som-
mige gemeenten hebben te maken met krapte 
op de woningmarkt waardoor er een tekort aan 
huizen is. Mensen kunnen, in afwachting van een 
woning, dan langer in een AZC blijven.
Het COA maakt elk half jaar een prognose van de 
te verwachte instroom van vluchtelingen in ons 
land. Dat kan enorm variëren. Afhankelijk van 
die prognose worden faciliteiten geregeld, zo-
als opvangbedden, bezetting, ruimte in AZC’s en 
aantallen beschikbare woningen in gemeenten. 
Dat loopt nooit synchroon, maar zo wordt wel ge-
tracht in te spelen op vraag en aanbod.

Swiers heeft als locatiemanager weinig contact 
met de bewoners. “Ik ben manager en geen hulp-
verlener”, legt hij uit. “Ik ben verantwoordelijk 
voor de beheersbaarheid en veiligheid op het 
centrum. Vanuit mijn taak faciliteer ik het team 
en laat ik hen tot bloei komen. Het is ook beter 
dat ik afstand heb naar bewoners omdat ik soms 
ook minder populaire maatregelen moet nemen 
(denk aan overplaatsing of uitzetting).”  
De locatiemanager vervolgt: “Elke twee maan-
den is er een omwonendenoverleg. Samen met 
buurtbewoners, politie en de gemeente spreken 
we over de ontwikkelingen op het terrein, de 
overlast en hetgeen er eventueel moet gebeu-
ren. Zo’n overleg verloopt in prima harmonie. De 

meeste problemen hebben we onder controle, de 
buurt wordt gehoord en de politie reageert snel 
en adequaat. Natuurlijk leidt een concentratie 
van 850 mensen bij elkaar op een complex soms 
tot overlast. Maar we zijn hier zeer alert op. We 
proberen escalaties te voorkomen en anders snel 
op te treden en in te grijpen.”

Op de vraag wat hij nog met de lezers zou wil-
len delen, reageert Sander gedreven: “Wat ik 
betreur is dat het AZC veelal in het nieuws komt 
als er gedonder of trammelant is of als bewoners 
met verkeerde bedoelingen hier verblijven. Dat 
genereert ontzettend veel negatieve aandacht. 
Dat is erg jammer want hier gebeurt zulk mooi 
werk. Hier worden mensen in nood opgevangen. 
We bieden mensen die gevlucht zijn de veiligheid 
die ze zijn kwijtgeraakt.  Onze mensen nemen 
angsten weg bij de vluchtelingen, helpen mensen 
om te werken aan hun eigenwaarde en weer een 
(goed) bestaan op te bouwen. Dat aspect blijft 
onderbelicht. Daar hoor je bijna nooit iets over. 
Dat steekt mij wel eens. Het AZC is er niet voor 
niks!” 

De IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) behandelt asielaanvragen van vluchtelingen. Het COA 
(Centraal Orgaan opvang asielzoekers) vangt de vluchtelingen op waarna ze worden geplaatst in een 
AZC (Asielzoekerscentrum). Dit is in een notendop wat de begrippen betekenen. We spreken over deze 
organisaties met Sander Swiers, locatiemanager van het COA op het asielzoekerscentrum in Weert.
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    IND, COA, AZC…
Wat betekent het allemaal?



Integreren via een baan

Participeren, voor inburgeraars
Inburgeraars vallen onder de Participatiewet. 
Deze wet moet ervoor zorgen dat mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt werk krijgen bij 
een reguliere werkgever. De Participatiewet is er 
echter niet alleen voor inburgeraars. Deze wet 
geldt ook voor kwetsbare jongeren of voormalig 
zelfstandigen, een afgestudeerde zonder werk of 
een hoogopgeleide 50+’er.  Iedereen met een bij-
standsuitkering op zoek naar werk, valt onder de 
strekking van de Participatiewet.

Iets anders is het participatietraject. Op weg 
naar de status van vergunninghouder (ook wel 
statushouder genoemd), volgt de nieuwkomer 
een participatietraject met inburgering als doel. 
Hoe gemeenten dit proces willen invullen, staat 
hen vrij. In Weert is gekozen voor duale trajec-
ten. Dat betekent dat nieuwkomers tegelijkertijd 
de taal leren én begeleid worden naar betaald 
werk of vrijwilligerswerk via de Participatiewet. 
Deze combinatie wordt gemaakt om het proces 
van arbeidsparticipatie te versnellen. Hoe snel-
ler en beter een nieuwkomer de Nederlandse taal 
spreekt, des te sneller kan hij of zij deel uitma-
ken van onze maatschappij. Inburgeraars kunnen 
zelf kiezen waar zij hun taallessen willen volgen.

Werk.Kom is het werkgeversservicepunt en re-
integratiebedrijf van de gemeenten Weert, Ne-
derweert, Cranendonck en de Risse Groep. Deze 
organisatie bemiddelt voor inwoners van ge-

noemde gemeenten en dus ook voor statushou-
ders. Statushouders hebben een verblijfsvergun-
ning, mogen een opleiding volgen en werken in 
Nederland. Door aan de slag te gaan, klimmen zij 
uit hun bijstandssituatie en worden zij financieel 
onafhankelijk. 

Werk.Kom begeleidt mensen naar de arbeids-
markt, maar biedt ook maatschappelijke bege-
leiding met informatie over omgaan met geld, 
schuldbeheersing en gezondheid. Zij sturen bij en 
leiden op. Het proces wordt afgestemd op de be-
hoeften en mogelijkheden van de statushouder.

Kansrijke koppeling
In 2017 stelde de regio een kansenverkenner 
aan. De kansenverkenner screent statushouders 
die geen woning hebben en nog verblijven in 
een AZC. Zij worden gescreend op zelfredzaam-
heid, opleiding en werkervaring. Op basis daar-
van wordt een advies uitgebracht over de voor 
hem of haar meest passende arbeidsmarktregio. 
Zij worden zo veel mogelijk in AZC ’s in de gead-
viseerde regio's geplaatst. Vandaaruit kan effec-
tiever worden gezocht naar geschikte (ontwikkel)
mogelijkheden voor een (beroeps)opleiding en 
doorgeleiding naar werk. Dit wordt een kansrijke 
koppeling genoemd. 

Bemiddeling wordt intensiever
Claudia: “Vijf jaren geleden startte Werk.Kom 
met de eerste groep statushouders. Dit waren 

hoogopgeleide vluchtelingen waarvan de mees-
ten Engels spraken. Bemiddeling lukte bij deze 
groep heel goed. De huidige vluchtelingen zijn 
over het algemeen minder geschoold en hebben 
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Zij vra-
gen meer begeleiding van Werk.Kom. Het is van 
belang om met de mensen in gesprek te blijven. 
Samen met de kansenverkenner en de intakecon-
sulent bieden we hen een zo passend mogelijk 
traject, waarbij we rekening houden met hun 
persoonlijke situatie en eventuele zorgtaken. Zo 
slagen we er vaak in mensen naar vrijwilligers-
werk of een betaalde baan te begeleiden. Het 
komt natuurlijk ook voor dat bemiddelden stop-
pen op deze plek. Daarom proberen we de re-
latie met de circa 800 bedrijven in ons netwerk 
goed te onderhouden. De accountmanagers van 
Werk.Kom vervullen daarin een sleutelpositie.”

Werk.Kom bleef ook tijdens de recessie onver-
minderd inzetten op werving en selectie, met 
als doel ontwikkeling van de kandidaat. “Tijdens 
de crisis was er bij bedrijven geen geld om te 
investeren in mensen. Toch probeerden wij onze 
mensen bij de bedrijven aan het werk te krijgen. 
Op den duur heeft iedere partij daar profijt van. 
Wij zetten alles op alles om onder andere nieuw-
komers een toekomst te bieden in Weert.”
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De mores in Nederland is dat iedereen die daartoe in staat is, werkt voor z’n geld. Daar zijn alle 
werkvoorzieningsorganisaties op gericht. Een uitkering geldt in principe als een overbrugging voor een 
tijdelijke situatie. Of je nu van oorsprong Nederlander bent of het Nederlanderschap hebt verworven, 
aan de slag gaan in een (tijdelijke) betaalde baan of als vrijwilliger is het motto! Goed voor je sociale 
contacten, goed voor de integratie én voor jezelf!
Claudia Moonen, manager Werk.Kom, is positief over de rol die zij spelen in het participatie- en 
arbeidstoeleidingstraject. Zij is echter ook realistisch. “Werk krijgen is één ding, werk houden is een 
tweede.”

Door Francis Bruekers

Werk.Kom bemiddelt iedereen naar werk

Door Desiré Kappert

 ‘Overlast is ook een relatief begrip…’

“Onze wijkraad ‘Rond de kazerne’ behartigt de 
belangen van vier buurtschappen: de Boshover-
beek, de hofjesbuurt, de schrijversbuurt en het 
bungalowpark. Met name de eerste twee buurten 
ondervinden de eventuele overlast van het AZC”, 
vertelt Grad Peeters. “Je moet je voorstellen 
dat er op bepaalde momenten 1000 vreemde-
lingen gehuisvest waren op het terrein, die met 
regelmaat het complex verlieten en zich richting 
de stad begaven of rondliepen door de buurten. 
Mensen die andere gewoonten hebben, andere 
omgangsvormen en andere normen en waarden. 
Dat is wel even slikken. Je behoorde als buurtbe-
woner van de ene op de andere dag tot een ‘et-
nische minderheid’. Omwonenden maakten zich 
zorgen over overlast en criminaliteit. En omdat 
niemand ervaring had met deze grote groepen 
vluchtelingen was het ook aftasten en zoeken 
naar de juiste aanpak en hoe het een en ander 
zou verlopen.” 
Wijkraad, gemeente, AZC-management en po-
litie hebben vanaf het begin maandelijks over-
leg. Hierin houden ze elkaar op de hoogte van 
de meldingen, klachten, aanpak en de effecten 
hiervan. Peeters: “Ik moet zeggen dat zowel de 
burgemeester als de politie zich zeer bereidwillig 

en constructief hebben opgesteld. De wijkagen-
ten, en de politie in het algemeen, reageren zeer 
adequaat op meldingen en incidenten en ook de 
burgemeester handelt doortastend. Uiteraard 
hebben ook zij te maken met wettelijke en ju-
ridische beperkingen die optreden in sommige 
gevallen bemoeilijkt. Daardoor is het soms lastig 
om in te grijpen en te handhaven, maar waar mo-
gelijk pakken ze zaken erg goed aan”.

De overlast die buurtbewoners ervaren zijn rela-
tief volgens de voorzitter van de wijkraad. “Wat 
de een als hinder ervaart, hoeft een ander die 
iets verder weg woont, niet zo te ervaren. Onze 

ervaring met de ramadan bijvoorbeeld is dat er 
in de avond- en nachtelijke uren meer en gro-
tere groepen mensen op straat lopen. En bij het 
afsluitende Suikerfeest zijn volwassenen en kin-
deren uitgelaten en wordt er meer geluid veroor-
zaakt dan normaal. Een deel van de omwonenden 
ervaart dit als storend en hinderlijk, zeker als je 
de volgende dag vroeg naar je werk moet. Het 
heeft ook te maken met de ligging van de wo-
ning. Daarnaast heeft de overlast vooral te ma-
ken met de samenstelling van de groep op het 
AZC. Daar zat in die jaren nogal wat verloop in. 
Wanneer er veel gezinnen met kinderen zitten, 
die echt wachten op hun verblijfsvergunning, is 
de overlast veel minder dan wanneer er bijvoor-
beeld veel – vaak kansloze - alleenstaande man-
nen uit Afrikaanse landen gehuisvest zijn. Deze 
praten veel harder, zijn brutaler en geven toch 
een bepaalde onprettige sfeer als je ze ‘s avonds 
op straat tegenkomt.” 

Cijfers en feiten over de meldingen en uitruk-
ken geeft de lokale politie niet publiekelijk 
vrij. Wel worden tijdens de onderlinge overleg-
gen indicaties afgegeven. Een woordvoerder van 
de afdeling communicatie van de politie geeft 
aan dat dit een landelijke afspraak is. “Zeker 
nu de staatssecretaris is afgetreden op onvolle-
dig vrijgegeven cijfers, zijn we niet meer in de 
gelegenheid om openheid te geven in feitelijke 
meldingen en aangiftes.” Hierdoor is het moeilijk 
om een beeld te hebben van het daadwerkelijk 
aantal meldingen die bij de politie is binnengeko-
men. Ook vanuit de gemeente is er enige terug-
houdendheid in deze.

De wijkraad is in iedere geval tevreden met de 
gang van zaken. “Maar als het volgend jaar sep-
tember is afgerond zijn we wel opgelucht”, ver-
klaart voorzitter Peeters. “Wij vinden dat we als 
omwonenden ‘ons steentje’ inmiddels voldoende 
hebben bijgedragen aan het landelijk beleid. 
We zullen dat ook netjes tot 15 september 2020 
blijven doen en zullen ook het komende jaar de 
mensen op het AZC gastvrij benaderen.”

De komst van het AZC in september 2015 maakte een hoop los in Weert. Er was veel weerstand tegen de 
komst van de grote groep asielzoekers. Ook de manier waarop de gemeente dit had voorbereid en besloten 
riep veel weerstand op. Tegenstanders uitten hun ongenoegen tijdens de informatiebijeenkomsten op 
het gemeentehuis. Hierbij ook omwonenden die bezorgd waren over overlast van de groep van 1000 
vluchtelingen. Bijna vier jaar later kijken we met Grad Peeters, voorzitter van de wijkraad, terug op de 
afgelopen periode.

Buurtbewoners zijn tevreden over gang van zaken
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Grad Peeters,
voorzitter wijkraad Rond de kazerne, 
is over het algemeen tevreden over 
de gang van zaken.

“We zullen ook 
het komende jaar 

de mensen op 
het AZC gastvrij 

benaderen.”

“Je behoorde als 
buurtbewoner 
van de ene op 
de andere dag 

tot een ‘etnische 
minderheid’.”
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                (12) komt uit Servië. Ze woont 
sinds anderhalf jaar in Nederland en zit 
in groep 8. Het fijnste vindt ze met z’n 
vijven, hun hele gezin, nu weer samen 
zijn. Ze wil graag studeren en dan ‘de 

oorzaken van criminaliteit onderzoeken’. 
Ze mist haar vrienden en andere 

familieleden uit Servië. Paprika vindt
 ze echt niet lekker. 

Sara



KRIJGT EEN STATUSHOUDER 

AUTOMATISCH EEN BIJSTANDSUITKERING?

Statushouders moeten hiervoor een aanvraag indienen. Er wordt geen 

onderscheid gemaakt tussen een statushouder of ieder ander die een 

uitkering aanvraagt. Gezien hun situatie (inburgering/taalbarrière e.d.) 

is de aanvraagprocedure wel aangepast en verkort.

Wee
tje

Er volgen oriënterende gesprekken tussen de 
twee. Niet lang daarna schakelt Pastoor Noter-
mans zijn collega Hub Vossen in, een aalmoeze-
nier uit het Roermondse Bisdom en werkzaam 
binnen de afdeling Dienst en Samenleving. Hij 
zette eerder al, in verschillende andere Limburg-
se kerkdorpen zogeheten ‘maatjesprojecten' op.  
Na intensief uitwisselen van ervaring en kennis 
wordt dan in februari van 2017 de eerste vrij-
willigersbijeenkomst van “Vluchtelingenmaatje 
Stramproy” georganiseerd. Belangstellende aan-
wezigen wordt uitleg gegeven over de visie en 
het doel van het project. Het bestaande belang-
rijke werk van Vluchtelingenwerk Nederland, 
waarin statushouders voor ongeveer een half jaar 

een coach krijgen toegewezen om hen wegwijs 
te maken in het Nederlandse systeem, lijkt voor 
velen van hen niet afdoende. 
Een natraject waarin een netwerk van vrijwil-
ligers de statushouders in Stramproy verder op 
weg helpt in de voor hen vaak mysterieuze en 
bureaucratische wereld van alle denkbare prak-
tische procedures en processen in ons land is 
daarom ook noodzakelijk. Daarnaast en net zo 
belangrijk, heeft het project als doel hen verdere 
gelegenheid te bieden tot integreren in onze sa-
menleving. 

Een prachtteam van vrijwilligers
Marian: “Pastoor Notermans is een geweldig in-
spirerende man met een groot hart voor zijn me-
demens. Werkelijk niets is hem te veel en zijn 
bevlogenheid is aanstekelijk. Ook de andere 

‘Royer’ mensen tonen zich vaak behulpzaam en 
dat is prachtig om te zien!” Het project kan met 
hulp van Burgemeester Heijmans, ook rekenen 
op grote steun van de gemeente Weert. Marian 
merkt op dat men er, binnen gestelde kaders 
enorm zijn best doet om mee te denken in kansen 
en mogelijkheden.
Inmiddels biedt een team van acht mensen vrij-
willigershulp naar behoefte bij meer dan tien 
Stramproyse gezinnen, meestal van Irakese of 
Syrische afkomst. De hulp die tot stand komt is 
nogal uiteenlopend. Marian: “Je kan je wel be-
denken hoeveel er op de statushouders afkomt in 
die eerste maanden. Er wordt veel van hen ver-
wacht in een, wat ons betreft, te korte periode. 
Als er een nieuw gezin met verblijfstatus arri-
veert in Stramproy, zoeken wij contact met ze en 
volgt er desgewenst een kennismakingsgesprek. 

Het is in het najaar van 2016 als de Stramproyse Marian Keijers (53) haar dorpsgenoot Pastoor Notermans 
(54) treft op een open dag in het AZC in Weert. Beiden zijn van mening dat er meer nodig is op het gebied 
van begeleiding van statushouders in hun dorp. Dan en daar besluiten ze: wij slaan de handen ineen. 

�Iedereen kan iets waardevols betekenen in het leven van een nieuwkomer!�
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Door Maartje Derckx

Vluchtelingenmaatje Stramproy Hierin wordt gekeken of, en in welke mate, er 
behoefte is aan een helpende hand.”

Diversiteit
Vrijwilligers worden over het algemeen vriende-
lijk en open ontvangen, maar er wordt niet altijd 
meteen een beroep gedaan op hun hulp. Dat lijkt 
een cultuurverschil. Waar wij in Nederland vaak 
sneller zeggen wat we denken en willen, wordt 
dat bijvoorbeeld in de Irakese en Syrische cul-
tuur vanuit een vorm van beleefdheid niet snel 
gedaan. Het duurt dus soms even voordat ze iets 
mogen betekenen voor deze mensen. In veel ge-
vallen ontstaat er een bijzondere band tussen 
de vrijwilliger en het gezin en dan is de drem-
pel naar hulp vragen weer net iets lager. Marian: 
“Zo kennen we een 45-jarige Irakese vrouw die 
in haar eentje de vlucht naar Nederland maakte, 
hier ook alleen woont en geen enkele bekende 
uit haar thuisland meer om zich heen heeft. On-
danks alle zorgen die ze heeft om de mensen in 
haar thuisland, is ze enorm bereid zich aan te 
passen aan de Nederlandse cultuur. Haar vraag 
aan de vrijwilliger was dan ook: ‘Leer mij alsje-
blieft fietsen!’ Zo gezegd, zo gedaan. Een van de 
vrijwilligers leende haar vouwfiets uit en is met 
haar de uitdaging aangegaan. Ook andere prak-

tische en administratieve zaken behoeven aan-
dacht. Hoe werkt hier het openbaar vervoer?  Een 
‘vijfminutengesprek’ op school, wat houdt dat in? 
Een acceptgiro van een goededoelenstichting in 
de brievenbus, zijn we verplicht dat te betalen? 
Hoe vul ik mijn belastingaangifte in? Een kleine 
greep uit de vragen die de vrijwilliger wordt ge-
steld. Elke vrijwilliger heeft wel iemand in zijn 
netwerk met de juiste kennis of de oplossing. Be-
langrijk hierbij te noemen is, dat de vrijwilliger 
de statushouder op weg helpt en hem tools biedt 
om het vervolgens zelfstandig te kunnen.” 

Elke vorm van hulp is van waarde
Marian ontmoet veel Strampoyenaren die het 
werk van de vrijwilligers een warm hart toe-
dragen. Maar er wordt ook vaak gezegd: “Ik zou 
het zelf niet kunnen, ik heb die mensen niets te 
bieden.” ”Tuurlijk wel,” vindt Marian. “Iedereen 
kan iets bijdragen, iedereen heeft op zijn of haar 
manier iets waardevols te bieden. De taalbarri-
ère vormt bijvoorbeeld soms een knelpunt. Ook 
al doen de statushouders vreselijk hun best zich 
de Nederlandse taal eigen te maken, een extra 
taalles wordt met beide handen aangegrepen. 
Een van onze vrijwilligers, een leerkracht uit het 
basisonderwijs, geeft een groepje statushouders 
wekelijks bijles in de Nederlandse taal. Een mooi 
voorbeeld van hoe iedereen vanuit eigen kennis 
en ervaring kan putten om statushouders op weg 
te helpen.”

Bekend maakt bemind
Tijdens de nationale Burendag, die elk jaar ook 
in Stramproy wordt gehouden, speelt Vluchte-
lingenmaatje ook een rol. Er worden daarnaast 
ook andere eigen activiteiten georganiseerd om 
de inburgering verder vorm te geven. Marian her-
innert zich bijvoorbeeld een kerstconcert in de 
kerk van Stramproy met het thema: ‘Licht in de 
duisternis.’ “Een van de statushouders, een jon-
ge Irakese vrouw, werd er gevraagd haar vlucht-
verhaal te vertellen. In het Nederlands vertelde 
zij in detail hoe ze was gevlucht en wat ze had 
achtergelaten. Je kon in de volle kerk een speld 
horen vallen. Het zijn dit soort initiatieven die 
de Royer mensen en de statushouders dichter bij 
elkaar brengen. En als er bij de bewoners van 
Stramproy al sprake was van vooroordelen, dan 
komt men daar vaak op terug.” Om beter aan 
te kunnen sluiten bij de statushouders is des-
kundigheidsbevordering ook een thema binnen 
Vluchtelingenmaatje. Vluchtelingenwerk Neder-
land organiseert regelmatig een landendag, waar 
landendeskundigen achtergrondinformatie geven 
over bijvoorbeeld landen als Syrië en Irak. Dit 
jaar neemt Vluchtelingenmaatje daaraan waar-
schijnlijk deel.

Elk verhaal is uniek
Hoeveel een statushouder kan leren van een vrij-
williger, andersom is dat natuurlijk net zo. Ma-
rian: “Een jonge meid van begin twintig vertelde 
mij eens haar indrukwekkende vluchtverhaal.  IS 
plaatste in haar geboorteland langzaam steeds 
maar meer hekken om complete wijken en de-
len van steden. Niemand mocht er meer in of 
uit, een vorm van pure intimidatie. Haar familie 
hielp haar om te ontsnappen zodat in ieder ge-
val háár droom om te studeren een kans kreeg. 
Ik luisterde naar het verhaal en er ontvielen me 
goedbedoelde opmerkingen als: ‘Dat kan ik me 
voorstellen.’ Het meisje zei me: ‘Met alle respect 
Marian, maar daar kun jij je helemaal niets bij 
voorstellen.’ En gelijk had ze. Wij denken vaak 
vanuit onze luxepositie te weten wat de ander 
voelt, doormaakt of nodig heeft, maar dat blijkt 
lang niet altijd het geval. Nu, jaren later heeft 
ze haar droom kunnen waarmaken: Ze is afgestu-
deerd en heeft een baan.”

Hulp in alle vormen
Marian merkt op dat er een verschil is in de inte-
gratie van kinderen en volwassenen. De kinderen 
gaan naar school, krijgen Nederlandse vriend-
jes en vriendinnetjes en praten voortdurend 
Nederlands. Kinderen lijken zich gemakkelijker 
te mengen. Marian lacht als ze vertelt: “Bij een 
van de gezinnen die ik begeleid, kwam de vader 
in kwestie bij me met de vraag: ‘Mijn dochter 
zegt steeds een woord wat ik niet snap! ‘Sjottels-
plak’, weet jij wat dat is!?’ Dat geeft weer dat 
kinderen doorgaans sneller dan de volwassenen 
een plek in de Nederlandse, in dit geval de Royer, 
samenleving lijken te vinden. 
De donkere kanten zijn er natuurlijk ook. Het is 
bij verschillende gezinnen zichtbaar dat wanneer 
de stabilisatie en het gevoel van veiligheid zijn 
terug gekeerd, er juist dan ruimte komt voor ver-
werking van verdriet en verlies. Kinderen hebben 
nachtmerries of herbelevingen van traumatische 
gebeurtenissen, net als hun ouders. Ook daarin 
bieden de vrijwilligers een luisterend oor, of 
wordt hen de weg gewezen naar specialistische 
hulp.

Meer weten!?
Wat je ook te bieden hebt, Vluchtelingenmaatje 
Stramproy is altijd op zoek naar nieuwe vrij-
willigers. Het team van Vluchtelingenmaatje 
Stramproy voorziet graag in informatie en geeft 
antwoord op al je vragen: (0495) 56 21 76.

‘Wij gaan verder waar Vluchte-
lingenwerk Nederland stopt’

nieuwkomersspecial
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‘Als we het heel kort moeten 
samenvatten: een goed contact 
en duidelijke communicatie 
is erg belangrijk!’
In Weert zijn de afgelopen jaren verschillende 
groepen nieuwkomers komen wonen. Denk bij-
voorbeeld aan de bewoners van het AZC, maar 
ook aan de arbeidsmigranten die zich in de ge-
meente hebben gevestigd. Voor iedereen was 
dit nieuw en spannend, voor Weertenaren maar 
ook voor de politie en andere organisaties. Zo 
merkten wij dat we in het begin veel meldingen 
kregen over deze nieuwe bewoners op het AZC-
terrein. De inhoud van die meldingen is altijd 
serieus door de politie opgepakt. Maar we zagen 
ook dat veel meldingen niet gingen over strafbare 
feiten. Het is dan ook vaak aan andere organisa-
ties om hierover het gesprek aan te gaan met de 
nieuwkomers, maar ook met omwonenden. 

Als politie zijn we ook continu in gesprek met 
omwonenden, gemeente, Centraal Orgaan op-
vang Asielzoekers (COA) en andere organisaties. 
De wijkagenten zijn aanspreekpunten voor het 
AZC. Een korte periode na de komst van nieuwe 
inwoners in Weert merkten we al snel dat het 
aantal meldingen richting de politie afnam. Op 

dit moment is het zo dat we tevreden zijn over 
de huisvesting van asielzoekers, statushouders en 
arbeidsmigranten in onze gemeente. Het is zelfs 
zo dat het aantal meldingen van overlast in de 
wijk waar het AZC ligt procentueel minder is dan 
in andere wijken in de gemeente. Wel benadruk-
ken we richting inwoners dat ze bij overlast of 
andere meldingen gelijk de politie moeten bel-
len. Laat geen zaken liggen, maar bel ons! Dan 
kunnen we de melding beoordelen en eventueel 
gelijk actie ondernemen. 

De politie is dag en nacht bereikbaar via 
0900-8844. Bij spoedgevallen of verdachte 
situaties kan men 112 bellen.

Als politie ervaren wij ook dat communicatie 
richting inwoners erg belangrijk is. Vaak zijn de 
klachten dat omwonenden niet goed zijn mee-
genomen, of geïnformeerd, in de communicatie 
over nieuwkomers. Als nieuwe ontwikkelingen 
aan de voorkant goed worden gecommuniceerd, 
vallen de meldingen uiteindelijk mee. Daarnaast 
is goede coaching en begeleiding van nieuwko-
mers belangrijk. Dit is vaak een verantwoorde-
lijkheid van het COA bij asielzoekers. Als het gaat 
om arbeidsmigranten hebben uitzendbureaus 
hier een grote rol in. De politie is hierover altijd 

in contact met de organisaties. Dit om zo kort 
mogelijke (communicatie)lijnen te hebben.

Wij heten in ieder geval alle nieuwe inwoners 
welkom in onze gemeente Weert! 

Sefik Karabulut & Tonny Putman
Wijkagenten Weert-Zuid en
Aanspreekpunten AZC-terrein

  Hoe kijkt 
 de politie terug 
    op de komst 
   van nieuwelingen 
     in Weert?

“Ik probeer het leven altijd positief te bekijken, 
heb altijd een glimlach op mijn gezicht en probeer 
die houding ook over te dragen op andere mensen. 
Dat zit in mijn karakter en die eigenschap heb je 
echt wel nodig als je opgroeit in een anti-homo 
cultuur. Homo’s worden in Trinidad absoluut niet 
geaccepteerd. Het wordt door velen beschouwd 
als een ziekte of als een tijdelijk iets waar je wel 
overheen groeit. Ook mijn ouders hadden die op-
vatting. Toen zij erachter kwamen dat ik homo 
was, moest ik het ouderlijk huis verlaten. Ik was 
toen zestien jaar. De jaren daarna werd ik voort-
durend geconfronteerd met tegenwerking, peste-
rijen, bedreigingen en ben ik meerdere keren het 
slachtoffer van geweldsmisdrijven geweest. ‘I was 
close to near-death situations’. Toch heeft mij dat 
gemaakt tot de sterke persoonlijkheid die ik nu 
ben. Van de politie hoef je in die gevallen niet 
op hulp te rekenen.  In Trinidad worden dagelijks 
mensen gedood vanwege hun geaardheid, alleen 
zal die reden er in publicaties nooit bij vermeld 
worden. Het land en de wetgeving zijn doordrenkt 
van homofobie.

Modefotografie was en is mijn passie en het lukte 
mij een eigen fotostudio op te zetten. Ik werkte 
voor modeontwerpers en ‘celebrities’ die Trinidad 
bezochten. Mijn geaardheid bleef echter altijd 
een struikelblok. Zelfs de modewereld wordt in 
Trinidad gedomineerd door hetero’s. Mannen ho-
ren macho’s te zijn!”

Vlucht naar nederland
“De homo’s in Trinidad hanteren een soort 
‘buddy’- systeem waarin voor elkaar gezorgd 
wordt. Zo heb ik een jongen ontmoet die ik letter-
lijk van de straat gered heb. Toen zijn invloedrijke 
familie daarachter kwam werd ik serieus met de 
dood bedreigd en moest ik hals over kop vluchten. 
Ik mis die jongen nog elke dag. Met niets meer 
dan een tas met wat kleren en een camera stapte 
ik op het vliegtuig naar Londen. Daar had ik een 
kennis die een Nederlandse vrouw heeft. Zij advi-
seerde mij naar Nederland te gaan omdat ik daar 
waarschijnlijk veiliger zou zijn. De marechaussee 
op Schiphol heeft mij toen in hechtenis genomen 
en geprobeerd mij terug te sturen naar Londen. 
Na tien dagen werd mijn asielaanvraag toch in be-
handeling genomen en mocht ik doorreizen naar 
het AZC in Weert.”

Het leven in het azc
“Het leven in Nederland maar ook in het AZC is 
inspirerend. Ik ben hier in een totaal andere 
cultuur terecht gekomen. Ik word hier geac-
cepteerd, heb het gevoel deel uit te maken van 
een gemeenschap. Ik ben geen outcast meer.”
Weert is een Regenboogstad. Dat betekent dat 

Trevor Felix (38) is modefotograaf van beroep. Hij is afkomstig uit Trinidad en Tobago, een eilandengroep 
met 1,2 miljoen inwoners, voor de kust van Venezuela in de Caribische Zee. Vanwege zijn seksuele 
geaardheid –Trevor is homo- heeft hij zijn geboorteland moeten verlaten. De bedreigingen werden te 
ernstig. Als ik hem bezoek in het AZC aan de Kazernelaan heeft hij net enkele dagen eerder te horen 
gekregen dat hij een verblijfsvergunning voor vijf jaar heeft gekregen. Na zeventien maanden is er een 
einde gekomen aan een periode van onzekerheid en kan hij nu eindelijk aan zijn inburgering beginnen. Hij 
spreekt geen Nederlands dus het interview moet in het Engels plaatsvinden. Hij vertelt heel openhartig 
over zijn leven in Trinidad, zijn vlucht naar Nederland, het leven in het AZC en zijn toekomstplannen.

         Trevor Felix, vluchtte vanwege 
zijn geaardheid uit Trinidad en Tobago
Door Ton Adriaens

nieuwkomersspecial

Met deze foto's viel Trevor Felix in de prijzen bij een 
wedstrijd voor vluchtelingen-fotografen in Nederland.

Weert Respecteert
Om te vieren dat respect en acceptatie van 
de ander in Weert belangrijk zijn, werd van 
28 oktober t/m 19 november 2018 ‘Weert 
Respecteert’ georganiseerd. 
Belangrijk hoogtepunt was het drukbezochte 
open mind feest in Theater de Huiskamer. 
Een feest voor iedereen, hetero’s, homo’s, 
biseksuelen etc., dat meer dan 200 bezoekers 
trok.
In de gemeente Weert kunnen inwoners van 
Weert met vragen bij de ‘De Vraagwijzer’ 
terecht. Ook op het gebied van LHBTI’s. 
Daarnaast kunnen LHBTI’s hier terecht met 
vragen over en het melden van gevallen van 
discriminatie. De balie van De Vraagwijzer is 
gevestigd in het stadhuis van Weert.

Weert zich hard maakt voor meer sociale accep-
tatie, weerbaarheid en veiligheid van lesbiennes, 
homo's, biseksuelen, transgenders, en intersekse 
personen (LHBTI). Heb jij daar iets van gemerkt? 
“We hebben hier LHBTI - gespreksgroepen en kun-
nen COC-bijeenkomsten bezoeken in Amsterdam en 
Maastricht. Ik ben ook kort betrokken geweest bij 
de voorbereiding van het Open Mind Feest in Thea-
ter De Huiskamer. Naar het feest zelf ben ik niet ge-
weest omdat ik toen een afspraak in Leiden had.”

Toekomst
“Mijn doel is om binnen drie jaar een bestaan te 
hebben opgebouwd in de modefotografie zodat 
ik financieel onafhankelijk ben. Ik geloof in hard 
werken en ambitie tonen. Ik heb in Amsterdam al 
wat contacten kunnen leggen en enkele opdrach-
ten gekregen. Ik probeer zo zuinig mogelijk te le-
ven van de vijftig euro per week die ik nu krijg 
zodat ik kan sparen voor fotoapparatuur. Waar ik 
terecht kom weet ik niet. Het liefst zou ik woon-
ruimte in Weert krijgen. De kansen op werk liggen 
in Amsterdam maar ik zou er niet willen wonen.”
 
Is er nog iets dat je wil benadrukken 
in dit artikel?
“Ik denk dat veel mensen een verkeerd beeld heb-
ben van vluchtelingen. Wij zijn geen criminelen die 
alleen maar willen profiteren. Er zitten altijd rotte 
appels tussen maar de meesten willen hier gewoon 
door hard werken een nieuw bestaan opbouwen. 
Het is niet niks om noodgedwongen alles achter te 
moeten laten in je geboorteland. Het AZC is ‘not a 
bed of roses’ en je leeft in de voortdurende onze-
kerheid of je mag blijven of niet. Nederland is een 
gastvrij land en andere culturen kunnen hier ook 
een toegevoegde waarde hebben.”

1312

lees verder

nieuwkomersspecial



Door Maartje Derckx

‘We spraken met handen en voeten en ons hart’

Voor Mia (68) begon het allemaal in de Welkom-
Winkel in Weert. Bij de start van het asielzoe-
kerscentrum in de voormalige Van Horne Kazer-
ne, september 2015, richtte het Rode Kruis op 
het terrein de winkel in. Onder toezicht van het 
Rode Kruis werd daar kleding uitgereikt onder de 
vluchtelingen. Mia werkte in de ‘babyhoek’. Ze 
ontmoette er gezinnen (voornamelijk uit Syrië) 
met kleine en pasgeboren kinderen die hun land 
hadden moeten ontvluchten en nu een voorlopig 
nieuw thuis vonden in het AZC in Weert. Mia: “We 
spraken elkaars taal niet, maar we maakten el-
kaar alles duidelijk. We spraken met handen en 
voeten, én met ons hart. Ik luisterde naar hun 
verhalen en was diep onder de indruk van de 
moed en daadkracht van velen van hen.” 
Frans (68) ging twee jaar later met pensioen en 
voegde zich bij de groep vrijwilligers die zich ‘de 
Hillbillies’ noemden. Zij waren en zijn actief op 
verschillende gebieden. Ze begeleiden gezinnen 
bij het contact met Wonen Limburg of met de 
gemeente. Ze gaan mee naar de huisarts of het 
ziekenhuis. Ze helpen bij de administratie en ge-
ven basale taallessen. Ze fungeren als vertrou-
wenspersoon en maken soms met de kinderen 
een uitje. In veel gevallen is er een persoonlijke 
band ontstaan met de gezinnen. 
Zo kwamen Mia en Frans ook in contact met de 
Syrische moeder en haar vier kinderen die an-

derhalf jaar ‘ondergedoken’ zijn geweest onder 
meer in het klooster van de zusters Birgittinessen. 
Frans: “Het is waanzinnig wat de zusters voor ons 
en dit gezin hebben betekend. Het waren roerige 
en spannende tijden, waarin discretie en vertrou-
wen heftige noodzaak waren. Dat gold niet alleen 
voor de Hillbillies maar ook voor de zusters, voor 
het team van de basisschool, de dokter en andere 
hulpverleners. We moesten elkaar blind kunnen 
vertrouwen en zo was het ook. Samen droegen 
we de zorg voor het gezin, brachten en haalden 
de kinderen naar en van school en als het enigs-
zins ging, deden we leuke dingen met ze.” 
Sinds afgelopen jaar is het gezin herenigd met 
vader en hebben ze hun eigen huis. Mia en Frans 
komen er regelmatig ook om aan te schuiven aan 
de uitgebreide maaltijd. Zo willen zij hun grote 
dankbaarheid tonen. Frans moet wel nog een 
beetje wennen aan de Syrische gerechten! Met 
een brede glimlach laat Frans foto’s zien van een 
rijk gevulde tafel met in een hoekje een bordje 
frites. “Die hadden ze speciaal voor mij gehaald, 
geweldig toch!”
Toen Frans en Mia hun tuin onder handen namen, 
werden ze aangenaam verrast door helpende 
handen van verschillende Syrische mannen. On-
langs heeft Frans, voormalig eigenaar van een 
schildersbedrijf, geklust en geschilderd voor Mo. 
Frans: “Mijn bewondering voor deze jongen is 

groot. Hij heeft zich zo snel hij kon de Neder-
landse taal eigen gemaakt, hij heeft een baan bij 
VDL in Born en in het weekend volgt hij in Rot-
terdam een studie tot laborant.”

Mia laat daarop een WhatsApp bericht zien met 
een foto van een andere man die glimlachend 
een diploma omhooghoudt. “Deze man heeft zo-
juist zijn horecadiploma behaald. Dat maakt me 
zo trots!”

Mia: “In onze omgeving kunnen we voornamelijk 
rekenen op postieve reacties op ons vrijwilliger-
werk. Toch krijgen we ook te maken met pittige 
vooroordelen. Die heb ik in het begin met veel 
passie proberen te bestrijden. Maar de meesten 
die commentaar leveren, hebben zich niet in het 
verhaal verdiept. Ze weten dus ook niet waarover 
ze praten. Ik ben opgehouden om mijn energie 
daarin te steken.” Frans valt haar bij: “De voor-
oordelen werden heviger vooral na het wangedrag 
van sommige asielzoekers in het AZC dat destijds 
ook in het nieuws kwam. Dat zij het verzieken 
voor de rest, verafschuwen we. We richten ons 
alleen op mensen die welwillend zijn.”
Frans en Mia, ze worden door veel mensen ‘Po-
pie Jopie’ en ‘Mama Mia’ genoemd, genieten van 
het werk dat ze verzetten samen met de andere 
vrijwilligers. “We zijn apetrots op ons team maar 
ook op alle andere vrijwilligers die onvoorwaar-
delijk klaar staan voor nieuwkomers.”  Mia en 
Frans benadrukken dat voor hen alles ontstaat uit 
liefde voor de medemens. Er is geen sprake van 
medelijden. Onlangs kregen ze een wijze les van 
een nieuwkomer: ‘Heb geen medelijden met ons. 
Wij hebben geluk dat we de tocht hebben mogen 
volbrengen én dat we jullie zijn tegengekomen 
die ons helpen een nieuw leven in te richten.’

Je zal maar huis en haard moeten achterlaten en volledig opnieuw moeten beginnen in een land waar 
alles vreemd is voor je. Voor Mia en Frans Robben is de helpende hand bieden dan ook een acute 
vanzelfsprekendheid. Frans: “Dao doo-je alles vur”. Samen met een groep enthousiaste collega vrijwilligers 
staan zij (letterlijk) dag en nacht klaar om nieuwkomers ondersteuning te bieden bij het vormgeven van 
hun nieuwe bestaan in Nederland.

Mia en Frans Robben gingen en gaan ervoor Getraumatiseerde vluchtelingen in Weert 

Ilonka van den Heuvel, GZ-psychologe en 
Monique Scheres, orthopedagoog generalist en 
GZ-psychologe, werken bij de Mutsaersstichting, 
de zorgaanbieder binnen het KEC. Zij vertellen 
aan wie zorg wordt geboden, welke klachten 
zoal zichtbaar zijn bij vluchtelingen, welke 
hulpvragen er zijn en wat de mogelijkheden zijn 
op het gebied van traumahulpverlening. Monique: 
“Psychotraumabehandeling is er voor kinderen, 
jeugdigen en jongvolwassenen die hulp nodig 
hebben als gevolg van (langdurige) psychische 
en/of fysieke traumatische ervaring(en) en/
of verwaarlozing.  De signalen zijn niet altijd 
duidelijk zichtbaar of worden niet meteen 
herkend. Trauma-gerelateerde klachten kunnen 
psychisch zijn, maar ook lichamelijk. Wat wij 
zien is een scala aan klachten, vooral angsten, 
stemmingswisselingen, concentratieproblemen 
en aandachtstoornissen, leerproblemen, sociale 
problemen, slaapstoornissen, nachtmerries, 
agressie, spijbelen, verslaving…”.

Het meemaken van heftige gebeurtenissen heeft 
niet altijd een trauma tot gevolg. Ilonka: “Of 
zich een trauma ontwikkelt, is afhankelijk van al-
lerhande factoren, zoals bijvoorbeeld eenieders 
persoonlijke veerkracht, temperament en lerend 
vermogen. Maar het hangt er ook van af in hoe-
verre iemand steun en veiligheid vanuit zijn om-
geving ervaart na het doormaken van een trau-
matische gebeurtenis.” 

Mensen vragen hulp op het gebied van verwer-
king van de traumatische ervaringen zelf, maar 
ook op het hanteren van het trauma en het ver-
minderen van problemen die in relatie staan tot 
het trauma. Monique: “Wat we bij jonge kinderen 
regelmatig zien zijn de zogeheten gehechtheids-
problemen. Het is goed te snappen dat ouders die 
zelf last hebben van een trauma of in een stress-
volle situatie verblijven, niet in staat zijn om hun 
kind voldoende sociaal emotionele ondersteuning 
te bieden. Terwijl die ondersteuning juist zorgt 
voor een gevoel van basisveiligheid bij het kind, 
wat weer van grote betekenis is voor het aangaan 
en onderhouden van relaties met bijvoorbeeld 
leeftijdsgenoten.” 

Ilonka: “Als hulpverlener speel je een rol in het 
eerste noodzakelijke proces van de traumaver-
werking: stabilisatie en je weer veilig voelen. 
Eerst gaan we simpelweg met de mensen in ge-
sprek. We luisteren, met of zonder tolk, naar hun 
vaak indrukwekkende vluchtverhaal: we willen 
hen verstaan en vooral begrijpen.” Monique: “Je 
moet daarbij altijd alert zijn op wat er om je 
heen gebeurt. Een overvliegend vliegtuig of het 
zien van een politieagent in uniform kan al angst 
oproepen.”

Trauma’s zijn op veel manieren te behandelen. 
Te denken valt aan ‘EMDR’ (stimulering van het 
natuurlijk verwerkingssysteem), psychotherapie, 

deeltijdbehandeling, gedragstherapie, spelthera-
pie, of werken met beeldende vormen of muziek 
en ouderbehandeling. Monique over dat laatste: 
“We kwamen in contact met een gezin waarvan 
de jonge dochter samen met haar grootouders 
naar Nederland was gevlucht en waarvan de ou-
ders pas veel later naar Nederland kwamen. De 
opvoeding door haar grootouders verschilde we-
zenlijk van de opvoeding die zij van haar ouders 
kreeg. Toen de ouders in Nederland arriveerden 
was het lastig om de ouderrol opnieuw te vervul-
len. Daar hebben wij ze mee geholpen. Ook het 
maken van een zogeheten ‘levenslijn’ behoort 
veelal tot het behandeltraject: Aan de hand van 
het persoonlijke levensverhaal worden gebeurte-
nissen beschreven en geordend, wat een positie-
ve invloed kan hebben op de identiteitsontwik-
keling. Iedereen krijgt een gefaseerd en op maat 
gemaakt behandeltraject.”

Ilonka: “Wij als hulpverleners moeten ons blijven 
realiseren hoe ontregelend het moet zijn om in 
een vreemd land met andere normen, waarden 
en procedures je bestaan opnieuw op te bouwen. 
De al dan niet gedwongen migratie, vaak uitput-
tende asielprocedure, de afwezigheid van een 
sociaal netwerk, de energie die het kost om je 
door de immense cultuurverschillen aan nieuwe 
leefomstandigheden aan te passen, brengen vaak 
al problemen met zich mee. Wij hebben een diep 
respect voor iedere vluchteling en hun verhaal. 
Laten we niet onderschatten welke weg mensen 
afgelegd hebben en welke ze nog moeten gaan.”
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Vluchtelingen die uit oorlogsgebieden of anderszins onveilige streken hier terechtkomen hebben vaak 
ervaringen die trauma’s veroorzaken. Als dit psychische klachten veroorzaakt, is behandeling geboden. 
Vluchtelingen in Weert en omgeving kunnen daarvoor terecht bij specialisten van de Mutsaersstichting 
binnen het Kennis- en Expertise Centrum (KEC) in Weert, waar speciaal onderwijs en zorg in samenhang 
wordt aangeboden.

Door Maartje Derckx

�Luisteren is de allereerste stap�

                       (12) kwam twee jaar 
geleden vanuit Syrië naar Nederland. Hij 
zit nu in groep 8 en heeft het goed naar 
zijn zin in Nederland. Zijn opa en oma 
mist hij het meest. Rekenen vindt hij 

heel leuk. ‘En voetballen natuurlijk’. Het 
liefste wil hij later voetballer worden 
of deejay. Asperges vindt hij stomme 

groente.

Samer

Frans helpt Mo in zijn appartement.
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Een kijkje in het AZC! Op de voormalige van Horne Kazerne was tientallen jaren de KMS (Koninklijke 
Militaire School) gevestigd. Sinds defensie is vetrokken, doet het complex vanaf 
september 2015 dienst als AZC (Asiel Zoekers Centrum).  Een besluit dat in eerste 
instantie veel rumoer teweegbracht onder de omwonenden, maar ook zorgde voor 
spontane hulp en verbinding onder de Weertenaren. Er zijn op het complex maxi-
maal 1000 opvangplaatsen voor vluchtelingen die wachten op de behandeling van 
hun asielaanvraag.  Er is veel verloop onder de bewoners. Zij die een verblijfsver-
gunning ontvangen, krijgen ergens in het land een woning toegewezen. Zij die geen 
verblijfstatus krijgen, worden naar een andere locatie gebracht waar ze worden 
voorbereid op hun vertrek. Begin deze maand verbleven er ruim 850 bewoners in 
het centrum. 
De huurovereenkomst tussen de gemeente en het COA loopt tot september 2020. 
Dan moet het complex (leeg) opgeleverd worden.  Weert Magazine mocht voor deze 
NieuwkomersSpecial een kijkje nemen in het centrum. 

Door Desiré Kappert

Slaapruimten  
In het AZC is woonruimte voor 1000 mensen. Deze zijn 
ondergebracht in de gebouwen waar voorheen de militairen 
woonden. Het betreft (slaap)kamers die in ruimte variëren voor 
4, 6 of 8 personen. Bij de indeling worden gezinnen altijd bij 
elkaar geplaatst. Alleenstaande mannen komen bij elkaar op 
een kamer. Per afdeling zijn er gezamenlijke toiletgroepen en 
douches. De mensen zijn – net als thuis – zelf verantwoordelijk 
voor de schoonmaak. Het AZC is geen gesloten instelling. Alle 
bewoners kunnen vrij in – en uitlopen en ook elders verblijven. 
Sommige mensen hebben familie of vrienden elders in het land 
waar ze regelmatig verblijven. 

Kinderopvang  
Op het terrein is een kinderopvang ingericht met toezicht 
door professionele leiding. Hier kunnen ouders hun kinderen 
onderbrengen. Dit gebeurt wanneer zij in het land afspraken 
hebben met bijvoorbeeld hun advocaten of met de IND 
(Immigratie- en Naturalisatie Dienst) over hun aanvraag voor 
verblijf. De professionals op de kinderopvang krijgen assistentie 
van vrijwilligers. Hiervoor zoekt het COA nog mensen.

Infobalie 
Bewoners van het AZC zitten gedurende hun aanwezigheid en 
procedures met veel vragen. Hiervoor is op het complex een 
infobalie ingericht. Deze is dagelijks open en hier kan iedereen 
terecht met alle vragen. Op dinsdag is er een meldplicht voor 
alle bewoners. Dit in verband met het recht op opvang en het 
recht op geld. Zij worden geregistreerd met een wekelijkse 
vingerafdruk. Als iemand zich herhaaldelijk niet meldt, stopt 
zijn of haar procedure en moet de persoon in kwestie het 
centrum verlaten.

Keuken
Iedere woonafdeling heeft de beschikking over een keuken. 
Hier kunnen bewoners zelf hun maaltijden bereiden. 
Dit gebeurt vaak individueel maar ook regelmatig in 
groepsverband. Mensen uit verschillende landen leren op 
die manier elkaars gerechten kennen en werken samen aan 
uitgebreide maaltijden. En ook hier geldt: zelf schoonhouden.

Open Leer Centrum OLC
Een van de voorwaarden voor integratie is het beheersen 
van de Nederlandse taal. Op het AZC krijgen de bewoners 
Nederlandse les in klassikaal verband. Dit gebeurt onder leiding 
van docenten die tevens meer vertellen over Nederlandse 
gewoontes en de betekenis daarvan. 
Naast het OLC zijn er ook taalcafés. Hier kunnen de bewoners 
op vrijwillige basis extra instructielessen volgen. Dit is voor 
zowel mannen als vrouwen bedoeld. De deelnemers aan dit 
taalcafé zijn extra gemotiveerd. Het zijn kleine groepjes 
waarin alleen maar Nederlands gesproken wordt. Ook hiervoor 
zoekt het COA nog vrijwilligers.

 kijk 
verder
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Fitness
Sport is belangrijk en goed. In het centrum zijn volop de 
mogelijkheden om gebruik te maken van de fitnessruimte. 
Op alle dagen van de week kunnen de bewoners hier terecht. 
Gezien de cultuur en de geloofsovertuiging van veel bewoners 
zijn er speciale ‘Women-only’-uren. Ook de kinderen kunnen 
terecht voor dance en zumba. 

Recreatieruimte
In de avonduren gaat de recreatieruimte open. Zowel 
kinderen als volwassenen treffen elkaar hier. Ook hier zijn 
aparte ruimtes ingericht waar (alleen) vrouwen welkom zijn. 
Muziek, tafeltennis, tafelvoetbal en knutselhoeken zorgen 
voor verbinding onder elkaar en voor het wegvallen van 
landsgrenzen. In deze ruimte zorgen bewoners van het centrum 
zelf voor toezicht.

Onderhoud
De bewoners van het AZC worden door het COA zoveel mogelijk 
betrokken bij zaken die het complex aangaan. De mensen kunnen 
zich vrijwillig aanmelden om hand- en spandiensten te verrichten 
in het onderhoud, de schoonmaak en het toezicht. Onder 
leiding van de huismeesters van het COA zijn er groepjes voor 
het tuinonderhoud en voor de technische dienst. Het verhoogt 
de betrokkenheid, de eigen verantwoordelijkheid maar ook de 
onderlinge sociale controle. Voor de werkzaamheden ontvangen 
de deelnemers een maximale vergoeding van € 14,- per week.

Hardloopgroepje
Naast fitness is er ook een hardloopgroepje. Onder 
begeleiding trainen volwassenen en kinderen voor deelname 
aan de Singelloop die op vrijdag 28 juni a.s. plaatsvindt. 
De deelnemers hebben diverse nationaliteiten en niveaus. 
Onlangs is in het centrum gestart met een eigen voetbalteam. 
Een professionele trainer – die zelf ook vluchteling is – heeft 
trainingen opgezet en binnenkort worden de eerste wedstrijden 
gespeeld. Het COA investeert in middelen en materialen. Het 
complex beschikt over sportvelden en trainingsfaciliteiten.

Het AZC is gehuurd door het COA (Centraal Orgaanopvang Asielzoe-
kers). Het COA is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. 
Deze opvang bestaat uit onderdak, leefgeld en toegang tot basisvoor-
zieningen als gezondheidszorg. Op de asielzoekerscentra verzorgt 
het COA ook zaken die bijdragen aan leefbaarheid. Mensen zijn hier 
soms meer dan een jaar in afwachting van hun de afwikkeling van hun 
asielaanvraag. Om verveling op een AZC te voorkomen, zijn er tal van 
activiteiten en recreatiemogelijkheden.

Het AZC is bijna vier jaar operationeel en heeft in die jaren aan veel vluchtelingen een veilige opvangplek geboden. Veel mensen kregen een 
verblijfsvergunning en wonen inmiddels in hun eigen woning in Weert of elders in het land. Zij zijn de nieuwkomers, onze mede-landgenoten. Allemaal 

mensen met een verhaal, een bijzonder verleden maar hopelijk ook met een goede toekomst. Een toekomst in Nederland. Welkom aan allen!

Zelf ook eens een kijkje nemen op het AZC?  Op 28 september a.s. is er een Open Dag.  
Voor meer info en tijdstippen zie: www.coa.nl.

Theater
Als ‘overblijfsel’ van de KMS is er ook een heus theater. Hoe 
mooi is het als bewoners hier zelf optredens verzorgen? Vanuit 
het COA worden hiervoor speciale evenementen georganiseerd. 
Kinderen studeren liedjes en dansjes in en volwassenen geven 
geregeld (muziek)voorstellingen. Maar ook ons meest traditionele 
Nederlandse feest, Sinterklaas, wordt hier gevierd. En alle 
kinderen geloven (weer) in Sinterklaas!
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Door Mathilde Dominikowski

‘Je voelt je heel eenzaam als je de taal niet verstaat’

Veel steun
Kamar Ahmad werd geboren in Djibouti, een land 
in de hoorn van Afrika aan de Rode Zee en de Golf 
van Aden. Het grenst aan Eritrea, Ethiopië en So-
malië. Op 22-jarige leeftijd trouwde ze in haar 
geboorteland met Ismaël Khadar die toen al in 
Nederland woonde. In december 2000 kreeg Ka-
mar een visum voor Nederland en in januari 2001 
voegde ze zich bij haar man. Ze woonden op de 
Graswinkel. Kamar herinnert het zich nog goed. 
“Je voelt je wel heel eenzaam als je de taal niet 
verstaat. Bovendien is het land zo anders dan wat 
je gewend bent. Ik heb toen wel veel steun gehad 
aan twee Nederlandse dames die mij met alles 
hielpen. Toen we naar Fatima gingen verhuizen, 
ontmoette ik daar veel Turkse en Marokkaanse 
mensen.” Met de komst van haar zoon Abdullah 
(17) en twee jaar later Zakaria (15), had ze haar 
handen vol. Met Yahya en Jinan is het gezin wel 
compleet vindt Kamar. 

Grote gezinnen
Ondertussen is Qasim Sid (56) ook binnengeko-
men. Hij is de voorzitter van de Stichting Soma-
lische Gemeenschap Weert. Hij woont sinds 2007 
in Nederland en sinds 2010 in Weert. Er zijn 35 
Somalische gezinnen in Weert en zoals blijkt zijn 
de eersten al een kleine twintig jaar hier. De So-
maliërs (waaronder een enkeling uit een omlig-
gend land) zijn een hechte gemeenschap. Kamar: 
“We helpen en zorgen voor elkaar. De gezinnen 
zijn meestal groot. Ik heb maar een klein gezin 
(hoezo, vier kinderen is toch niet niks?). Maar 
Qasim bijvoorbeeld heeft vijftien kinderen.” Ik 
moet even slikken. Qasim lacht en stelt me ge-
rust. “Er zijn er al uit huis.” 

‘Door welke deur moet ik gaan?’
Kamar voltooide in Djibouti haar studie tot ver-
loskundige. Het liefste zou zij hier weer haar be-
roep uitoefenen. Maar ze is realistisch genoeg om 
te beseffen dat dit een schier onmogelijke wens 
is. Toch wil ze heel graag aan de slag in de zorg. 

Kamar: “Nu Jinan naar school gaat, zou ik graag 
gaan werken.”  Bij de gemeente Weert fungeert 
ze als sleutelpersoon gezondheid en loopt ook 
wel stages in de zorg. “Maar de weg is moeilijk”, 
verzucht ze. “In mijn functie als sleutelpersoon, 
maar ook in de Somalische gemeenschap loop ik 
zo vaak tegen zaken aan, waarvan ik denk: door 
welke deur moet ik gaan? Wie moet ik aanspre-
ken? Kun je je voorstellen hoe dat voor iemand 
is die niet die contacten heeft en de taal niet 
machtig is?” 

Goede opvoeding
Qasim mengt zich in het gesprek. “We willen 
graag een goede toekomst voor onze kinderen. 
De verleidingen zijn groot. Het is daarom belang-
rijk de kinderen goed op te voeden en ze te leren 
wat goed en fout is. Ze moeten straks stevig op 
hun eigen benen kunnen staan. In onze stichting 
bereiken we de mensen op een eenvoudige en 
laagdrempelige manier. Met gezellige activitei-
ten voor zowel ouders maar zeker ook voor de 
kinderen ontstaat er saamhorigheid.” Kamar vult 

aan: “We helpen elkaar ook als er problemen 
zijn. Bijvoorbeeld bij huurachterstand gaan we 
samen kijken hoe we dat op kunnen lossen. Maar 
vooral ook de weg wijzen hoe je schulden kunt 
voorkomen. En wat ik al zei. Veel grote gezinnen 
betekent meestal weinig te besteden. Bij zowel 
droevige gebeurtenissen (overlijden) als blije 
momenten (bruiloft, geboorte) zorgen we er sa-
men voor dat er een waardig afscheid is of een 
mooi feest.”

Suikerfeest!
En soms val je als redacteur van Weert Magazine 
met je neus in de boter (letterlijk!). Word ik uit-
genodigd voor het Suikerfeest! En wat is er nou 
mooier om te zien? Zoveel blije en feestelijk ge-
klede mensen en kinderen die met elkaar spelen 
en genieten in het zonnetje. Heel veel heerlijk 
eten en drinken. Leuke gesprekken met mensen 
die hun draai gevonden hebben in de Nederlandse 
maatschappij maar die ook met zorg en weemoed 
spreken over de nog steeds zeer slechte situatie 
in hun geboorteland of dat van hun ouders.      

“Nee, u hoeft uw schoenen niet uit te doen”, zegt Yahya (11) heel beslist. Ik doe het toch. Uit beleefdheid. 
In de deuropening staat zijn moeder Kamar breed te lachen. “Welkom”, begroet ze mij. We gaan in de 
lichte tuinkamer zitten. We gebruiken niets, het is tenslotte Ramadan. De kleine Jinan (4) huppelt vrolijk 
door het huis.

Zorg voor elkaar in Somalische gemeenschap 
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Door Desiré Kappert

The International Award is opgericht in de jaren ’50 
met als doel jongeren te stimuleren hun talenten 
te ontwikkelen, fysiek te blijven en maatschappe-
lijk betrokken te zijn. In 2013 werd het programma 
al in 140 landen aangeboden aan jongeren tussen 
de 14 en 24 jaar. Het concept heeft vier onderde-
len: Vrijwilligerswerk, Sport, Individueel talent en 
Expeditie. Alles op meerdere niveaus. De jongeren 
bepalen hun eigen doelen, moeten zelf plannen 
maken en initiatief nemen, afspraken nakomen en 
verantwoordelijkheid nemen. Ze ontwikkelen nieu-
we vaardigheden en ontmoeten nieuwe mensen.                                                                                     
Bij het volbrengen van de uitdaging ontvangen de 
jongeren een Award, een bewijs van doorzettings-
vermogen en samenwerking. Bij een vervolgop-
leiding of sollicitatie onderscheidt een Award hen 
van anderen.
Drie jongens uit Weert en Ospel, Munther Al-You-

nis, Hamza Sari en Yazan Sweed, zijn 18 jaar en 
studeren op het Gilde in Weert en op Summa in 
Eindhoven. Naast hun opleiding hebben ze alle 
drie een baantje en zijn ze samen bezig om hun 
International Award te behalen. Inmiddels heb-
ben ze drie van de vier onderdelen goed doorlo-
pen en zijn nu in training voor de expeditie. Na 
hun vlucht uit Syrië en de gezinshereniging in Ne-
derland schreven de jongens zich in om deel te 
nemen aan de Award. Vanaf dat moment werden 
ze, onder anderen, begeleid door de 50-jarige 
Jehad Khairi Agha, eveneens afkomstig uit Syrië. 
Hij helpt de jongens waar nodig op weg, onder-
steunt en stuurt ze, maar laat ook een groot deel 
van de verantwoordelijkheid bij hen liggen. 
Het doel van de deelname voor de jongens was om 
snel te integreren. Met name de samenwerking, 
het maken van presentaties en deze houden voor 

Ze komen uit Syrië en Palestina en zijn sinds een jaar of vier woonachtig in Weert en Ospel. Als onderdeel 
van de International Award gaan ze binnenkort op expeditie. Met een groep van zeven personen trekken 
ze vier dagen en drie nachten door de Eifel. Wat drijft hen en wat is hun doel?
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Drie jonge statushouders gaan op expeditie
   International Award for Young People

een groep deelnemers en het leerzame traject 
waren de uitdagingen waar ze voor gingen. Door 
de deelname aan de International Award zijn ze 
vrienden geworden en doen ze veel samen. Ook 
trainen voor de expeditie die ze nog moeten af-
leggen. In de Eifel gaan ze vier dagen lopen met 
bepakking, 20 km per dag, zelf koken en ’s nachts 
in tentjes slapen. Onderweg zelf de route bepa-
len en alles als groep samen doen en doorstaan. 
Communiceren en luisteren zijn daarbij belang-
rijke aspecten. De jongens zijn zeer gemotiveerd, 
“het wordt een zware uitdaging maar we hebben 
er veel zin in”, aldus de enthousiaste deelnemers. 

Als alles volgens planning verloopt, gaan ze voor-
jaar 2020 hun expeditie volbrengen. Daarmee ver-
dienen ze dan hun International Award die ze kun-
nen bijschrijven op hun persoonlijke CV.

vlnr: De drie jonge Syriërs Munther Al-Younis, Yazan Sweed en Hamza Sari 
die met hun expeditie de International Award for Young People afsluiten.

        (24)
Ik woon op de Theunishof in Weert, vlakbij het AZC. 
Ik werd nieuwsgierig naar de bewoners en ik kwam in 
contact met de KoaLaschool. Dit was zo’n positieve 
ervaring dat ik ervoor heb gekozen mijn afstudeerstage 
en onderzoek afgelopen schooljaar te doen op deze 
school. De beste keuze die ik ooit heb kunnen maken!

Kamar en Qasim zijn trots op hun stichting voor de Somalische gemeenschap.

Groots Suikerfeest op 4 juni j.l. bij de Toerist in Tungelroy.
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MOGEN/MOETEN STATUSHOUDERS WERKEN?

Net als iedere andere uitkeringsgerechtigde krijgen 

statushouders arbeidsplicht opgelegd vanuit de participatiewet. 

Als iemand niet in staat is om te werken (bijvoorbeeld medische klachten)

 dan wordt hiermee rekening gehouden.

Weet
je



Door Monique van den Brandt

Uit die kleine wereld
“We vinden het belangrijk om bewoners te sti-
muleren om naar buiten te gaan”, vertelt Adam 
Siemensma (28), adjunct locatiemanager COA in 
Weert. “We willen niet dat mensen stil staan. Het 
doen van vrijwilligerswerk is een hele goede ma-
nier om te integreren in deze gemeenschap. Je 
leert Nederlandse normen en waarden. Dat kan 
ik je vertellen maar je kan het ook zelf ervaren.” 
Binnen het AZC zijn veel bewoners actief als vrij-
williger. Ze helpen met het schoonmaken van de 
binnenruimtes en het buitenterrein. Of met het 
klaarmaken van de lakenpakketten. Maar ook 
steeds meer verenigingen en organisaties doen 
een beroep op de bewoners. Zo is een aantal 
personen al actief bij Hockeyvereniging Weert 
en ook de Basketbalvereniging heeft gevraagd of 
er hulp kan komen via het AZC. Bij het triatlon-
evenement begin deze maand werden tiental-
len bewoners ingezet voor het bemannen van de 
drink- en fruitposten. En ook Bospop kan elk jaar 
rekenen op vrijwillige hulp vanuit het asielzoe-
kerscentrum.

Werk maakt positief
Mohammad Anous (40) verliet in 2006 zijn ge-
boorteland Syrië en woonde daarna elf jaar in 
Saoedi-Arabië. Sinds een aantal maanden woont 
hij in het AZC in Weert. Hij was actief als mar-
ketingmanager en hij hoopt in de toekomst 
ook in die professie aan de slag te kunnen. Tot 
die tijd is stilzitten en niks doen geen optie. 
Mohammad vertelt: “Hier binnen het centrum 
ben ik verantwoordelijk voor gebouw 3. Ik zorg 
voor het schoonhouden van de ruimtes en het 
klaarmaken van de kamers voor nieuwe bewoners. 
Ook bij Hockeyvereniging Weert heb ik met een 
team schoongemaakt en opgeruimd. Ik vind het 
heel leuk om zo andere mensen te ontmoeten en 
mezelf nuttig te maken. Als je niets doet word je 
lui en blijf je hangen in negatieve gedachten. Je 
moet positief en actief blijven. En als je iets doet 
voor een ander, dan voel je jezelf beter en ben je 
gelukkiger met jezelf”, licht Mohammad toe.

Manusje-van-alles
Jehanzeb Awan (65) is het daar roerend mee 
eens. Vorig jaar moest hij zijn geboorteland 
Pakistan verlaten en kwam hij via Zweden en 
Duitsland in Nederland terecht. Ook hij is actief 
als vrijwilliger op het AZC. Hij ondersteunt de 
technische man met allerlei onderhoudswerk. 
“Ik help waar ik kan op het gebied van tele-
com, het repareren van televisies en wasmachi-
nes maar ook schoonmaken hoort erbij”. Op de 
vraag waarom hij zich als vrijwilliger inzet ant-
woordt Jehanzeb zeer resoluut: “A person who is 
not a worker, is a not person”. Mohammad knikt 
instemmend. Jehanzeb legt het uit: “Je moet 
werken. Iemand die niets doet, die leeft niet.” 
Bijkomend voordeel is dat hij door het vrijwilli-
gerswerk ook de Nederlandse taal sneller leert. 
“Door met de mensen te werken en te praten 
leer je de woorden veel beter dan dat je het uit 
een boekje leest”, zegt Jehanzeb.

Aan het werk
“Ten aanzien van het vrijwilligerswerk proberen 
we een professionaliseringsslag te maken”, legt 
Adam uit. “Als we merken dat mensen vrijwil-
ligerswerk willen doen of willen onderzoeken 
hoe betaalde arbeid of stage werkt dan zet-
ten we via Werk.Kom een traject in. Middels 
een arbeidsbemiddelaar gaan we onderzoeken 
of mensen geschikt zijn voor bepaald werk. Ze 
gaan dan twee weken proefdraaien. Als blijkt 
dat dat goed gaat, dat ze op tijd kunnen komen 
en de werkzaamheden goed kunnen uitvoeren, 
dan gaat Werk.Kom voor hen op zoek naar een 
passende stage of arbeid en kunnen ze daar aan 
de slag.”

Win-win
Tot slot voegt Mohammad er nog aan toe: “Ik wil 
mijn dag graag vullen met nuttige en goede din-
gen. Als ik hoor dat ze ergens vrijwilligers voor 
zoeken, meld ik me meteen aan. Het is altijd 
leuk Nederlandse mensen te ontmoeten. Het ver-
groot mijn wereld. Je doet iets voor iemand an-
ders en het maakt mezelf gelukkig! Zo snijdt het 
mes aan twee kanten.” Jehanzeb; “Ik wil heel 
graag iets zeggen tegen de Nederlandse mensen. 
Jullie hebben een hele fijne cultuur. De mensen 
zijn zo aardig, nooit boos en behulpzaam waar ze 
maar kunnen. Een veel betere sfeer en cultuur 
dan in Zweden of Duitsland bijvoorbeeld. ‘Sweet 
people’,” benadrukt hij nog eens extra. “Heb je 
dat?”, vraagt hij. “Dat moet zeker in het artikel 
staan.” Bij deze.

Honderden vrijwilligers hielpen drie jaar geleden bij de opvang 
van de eerste asielzoekers in het AZC in Weert. Net als bij zoveel 
verenigingen en organisaties is de hulp en inzet van vrijwilligers 
onmisbaar. Elke vrijwilliger heeft zo z’n eigen beweegredenen om 
zich in te zetten. Ook de bewoners van het asielzoekerscentrum zelf 
dragen hun steentje bij en zijn zowel intern als buiten de muren van 
het AZC actief op vele fronten. 
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Jehanzeb Awan.

Adam Siemensma. 

Mohammad Anous.

Door Peter van den Bosch, KoaLaschool

Voor de meeste kinderen, afkomstig uit o.a. 
Syrië, Irak, Iran, Turkije, Ethiopië, Moldavië, 
Armenië, of Afghanistan is het onderwijsteam 
de vaste, veilige factor in hun leven. Iets wat ze 
lang hebben moeten missen tijdens hun vlucht of 
tijdens hun verblijf in een vluchtelingenkamp in 
bijvoorbeeld Libanon, Libië of Turkije.  De juf of 
de meester is er altijd! Het ziekteverzuim op de 
KoaLaschool is opvallend laag, de betrokkenheid 
van het team en de vele vrijwilligers is opvallend 
hoog.
“Juf, ik ga verhuizen naar Glasgow”, roept ie-
mand met de deurklink nog in de hand. De paniek 
slaat een beetje toe bij de juf. Dit komt als een 
complete verrassing. Als een leerling de school 
gaat verlaten moet er nogal wat geregeld wor-
den. Meestal is een dergelijk vertrek al een week 
of twee vooraf bekend en ligt ook alles klaar voor 
de vertrekkende leerling. Gelukkig blijkt het al-
lemaal mee te vallen. De betreffende leerling 
moet in opdracht van ’t COA van gebouw “Man-
chester” verhuizen naar gebouw “Glasgow”.

Op de KoaLaschool wordt in acht groepen les-
gegeven aan kinderen van 4 tot 13 jaar. Er zijn 
twee kleutergroepen, drie middenbouwgroepen 
en drie bovenbouwgroepen. De meeste kinde-
ren wonen op het AZC, maar er komen ook kin-
deren die buiten het AZC in de regio Weert of 
net daarbuiten wonen naar de KoaLaschool. De 
samenstelling van de groepen gebeurt op basis 
van niveau. Leeftijd is een minder belangrijke in-
dicatie. In elke bouw is er een nieuwkomersgroep 
waar de nieuwe leerlingen in eerste instantie ge-
plaatst worden. Tussentijds stromen leerlingen 
regelmatig door naar andere groepen. Vaak is dit 
na een schoolvakantie waar de meeste leerlingen 
overigens niet naar uit kijken. Vakantie is saai! 
De nadruk bij de lessen ligt op het lezen, spre-
ken, schrijven en begrijpen van de Nederlandse 
taal. Dit wordt in alle groepen volgens een vast 
concept in thema’s aangeboden. 
Met enige regelmaat bezoeken de leerkrachten 
de kinderen en hun ouders die op het AZC-terrein 
wonen. Daar worden ze met open armen ont-
vangen. Alleen een kopje thee of koffie drinken 
tijdens dat bezoek kan écht niet. In de meeste 
gevallen staat er een rijkelijk gevulde tafel met 
overheerlijk eten uit het land van herkomst klaar. 
Nee zeggen, is geen optie. Door de taalbarrière 
verlopen de gesprekken vaak moeilijk. Gelukkig 
kunnen de kinderen al snel een beetje vertalen 
of is er een landgenoot in de buurt die kan hel-
pen. De korte gesprekjes gaan uiteraard over de 
schoolvorderingen maar vaak meer nog over de 
reden waarom men naar Nederland is gekomen. 
Over het vluchtverhaal. Verhalen waar je vaak 
een brok van in je keel krijgt.

Bijna wekelijks komen er nieuwe leerlingen de 
school binnen. Vaak een beetje schuw, niet we-
tend wat hen te wachten staat. Gelukkig bloeien 
al deze kinderen binnen korte tijd op en kunnen 
ze weer echt kind zijn. Samen leren met andere 
kinderen, samen spelen met andere kinderen en 
samen vooruitkijken. Terugkijken doen ze al snel 
niet meer en willen ze vaak ook niet. Ze willen 
liever vergeten wat er geweest is en wat ze mee-
gemaakt hebben. Slechts heel af en toe vertellen 
ze over het verleden.

Net zoals er bijna wekelijks kinderen komen, 
vertrekken er ook zeer regelmatig kinderen. Ze 
vertrekken bijvoorbeeld naar een ander AZC of 
naar een uitzetlocatie als ze niet in Nederland 
mogen blijven. Vaak gaan ze naar een gemeente 
ergens in Nederland waar ze een woning toege-
wezen hebben gekregen. Voor kinderen, ouders 
én leerkrachten is dit telkens weer een moeilijk 
moment. Ouders en kinderen gaan opnieuw een 
beetje onzekere, spannende toekomst tege-
moet. Nieuw huis, nieuwe mensen en een nieuwe 
school. Leerkrachten moeten opnieuw afscheid 
nemen van een leerling waarmee ze een speciale 
band hebben opgebouwd. Contact blijft er in veel 
gevallen wel. Of ze nu in Achthuizen komen te 
wonen of in Bagdad.  

“Hallo meester, hoe gagget?”

Op 11 januari 2016 stond er een team van ervaren leerkrachten in de hal van gebouw 24 van de voormalige 
Van Horne kazerne. Niet helemaal wetend wat hen te wachten stond, stonden zij klaar om de kinderen van 
het pas geopende AZC in Weert te ontvangen.
Nu, ruim drie jaar later, staat dit team nog steeds dagelijks klaar in diezelfde hal van de KoaLaschool voor 
nieuwkomers. Met een kopje koffie of thee in de hand ontvangen ze de kinderen op school. Van ieder kind 
krijgen de juffen en de meesters een stevige handdruk of een flinke knuffel. 

nieuwkomersspecial

‘Hallo meester, hoe gagget?’

De ouders van                             (9) en 
hun twee kinderen kwamen 7 maanden 
geleden vanuit Polen naar Nederland. 
Maya zit in groep 5 en het allerleukste 
aan school vindt ze dat je hier ook mag 

spelen: ‘in Polen mag je alleen maar 
stilzitten in de klas’. Ze heeft nog geen 
idee wat ze later wil worden. Ze houdt 

echt niet van tomaten.

Jehanzeb Awan: 
 �Als je niks doet, ben je ook niks�

Team KoaLaschool.
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De gemeente Weert heeft zich in 2015 bereid 
verklaard voor een periode van vijf jaar 
duizend asielzoekers per jaar op te vangen.  Jos 
Heijmans: “Het COA (Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers) heeft slechts beperkte middelen 
en mogelijkheden om bewoners van het AZC te 
helpen. Een behoorlijk aantal mensen kampt 
met ernstige oorlogstrauma’s. Vluchtelingenwerk 
doet z’n uiterste best, maar toch blijven er 
zaken liggen. Dit overpeinzend bedacht ik me 
dat we mensen nodig hadden die begrijpen 
wat er omgaat in AZC-bewoners. Iemand met 

een vergelijkbare achtergrond, die hun taal én 
Nederlands spreekt en die enigszins geworteld 
is in Nederland. Dit heeft geresulteerd in drie 
nieuwe banen tot integratiefunctionaris met een 
looptijd tot september 2020, de maand waarin 
het AZC in Weert sluit. We hebben drie personen 
van Syrische komaf aangesteld. Zij ondersteunen 
de bewoners van het AZC en verbinden hen met 
de gemeente en het COA.
In het gemeentehuis fronste men de wenkbrauwen 
bij mijn idee. Ook bij het COA werd mijn idee 
niet meteen warm ontvangen. Maar ik vind 
dat je creatief moet zijn. In de praktijk blijkt 
dat we goede resultaten boeken. Bijkomend 
voordeel van deze integratiefunctionarissen is 
dat zij ervaringsdeskundig zijn. Bovendien doen 
zij werkervaring op voor een toekomstige vaste 
baan.”

Op weg naar de status van vergunninghouder, 
volgt de asielzoeker een participatietraject 
met inburgering als doel. Onderdeel van het 
inburgeringstraject is deelname aan een 
inburgeringscursus én de ondertekening van de 
wettelijk verplichte participatieverklaring. In dit 
traject leert de inburgeraar over de rechten en 
plichten van een Nederlander en de fundamentele 

waarden in de Nederlandse samenleving. Hoe 
gemeenten dit proces willen invullen, staat hen 
vrij. Jos Heijmans: “In Weert is gekozen voor 
duale trajecten. Dat betekent dat statushouders 
tegelijkertijd de taal leren én begeleid worden 
naar betaald of vrijwilligerswerk. We zijn 
ervan overtuigd dat dit leidt tot snellere 
arbeidsparticipatie en een betere integratie.”

Dat burgemeester Heijmans er soms een 
onorthodoxe manier van werken op na houdt, is 
wijd en zijd bekend. “Ik ben iemand van ‘eerst 
doen’, daarna bekijken we hoe het formeel 
geregeld kan worden, maar dan heb ik in ieder 
geval het probleem al opgelost of daar een 
aanzet toe gegeven.”

Een voorbeeld van een onorthodoxe actie was 
zijn medewerking aan het SBS6-programma 
‘Burgemeester Undercover’. Een programma 
waarin een aantal burgemeesters undercover 
ging in de eigen gemeente om beter tot de kern 
van een probleem te komen en een passende 
oplossing te kunnen bedenken. Burgemeester Jos 
Heijmans liet zich vermommen tot welzijnswerker 
en ging met een verborgen camera de straat op 
om meningen te peilen van inwoners, winkeliers 

Voorafgaand aan dit interview werd ik gebrieft. Drie onderwerpen als suggesties. Of ik daarover vragen 
wilde stellen. “Of”, stond er verder nog, “laat hem zelf maar aangeven waar hij het over wil hebben.” Als 
er iets is dat bevlogen burgemeesters goed kunnen, is dat zelf aangeven waar ze het over willen hebben. 
Daarin verschilt de ene burgemeester niet van de andere. Met burgemeester Jos Heijmans spreek ik over 
enkele van zijn ideeën aangaande nieuwkomers.

Weerter burgervader hard/t in actie
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Kabinetchef Ton Lemmen, Mouna Koudsi, burgemeester Jos Heijmans, 
Grace Mghayar en Wassim Habib onderweg naar een overleg.

en AZC-bewoners over zijn nieuwkomersbeleid. 
Ook bij deze actie plaatste de Weerter politiek 
vraagtekens, maar dat hinderde Jos Heijmans 
niet. “Ik kon het gevoerde beleid toetsen en 
achterhalen waar het nog aan schortte. Ik 
ontdekte dat het nog knap lastig was om iemand 
te vinden die het niet met mijn beleid eens was.”

Het verhaal van burgemeester Heijmans is 
zo klaar als een klontje: crimineel gedrag 
harD aanpakken en harT hebben voor échte 
vluchtelingen en mensen in nood. “Dat geldt niet 
alleen voor asielzoekers en statushouders, maar 
voor alle inwoners van deze gemeente”, haast 
Heijmans zich te zeggen. 

Een van de COA-maatregelen voor lastpakken 
is het tijdelijk buiten de poorten van het AZC 
plaatsen van lastpakken. Jos Heijmans: “Dan 
heb je ze op straat hangen en wordt het een 
gemeentelijk probleem.” Een andere maatregel 
is het opleggen van een ebtl-maatregel. Ebtl 
staat voor ‘extra begeleiding en toezichtlocatie.’ 
In een ebtl worden op basis van vrijwilligheid 
vreemdelingen opgevangen die in een reguliere 
COA-locatie overlast veroorzaken. Er zijn ebtl’s 
in Amsterdam en Hoogeveen. 

De burgemeester van Weert stelde een strengere 
variant voor, namelijk een eGbtl, ofwel een 
gesloten variant om overlastgevers harder te 
kunnen aanpakken. Dit kan echter niet zonder 
formele besluitvorming. “Het is lastig om de 
politiek en de wetgever in beweging te krijgen. 

Men verstopt zich achter juridische procedures. 
Het enige wat ik kan doen is van me laten horen. 
Zo heb ik onlangs mijn idee mogen toelichten 
in de Eerste Kamer. Overigens blijkt dat ook de 
Ombudsman een dergelijk niet-vrijwillig AZC voor 
ogen heeft. Zo zoetjesaan krijg ik voet aan de 
grond met mijn plan.”

Doe het maar ‘ns goed
Sinds de komst van het AZC in Weert in 2015 deden 
zich diverse situaties voor waarbij de burgemeester 
hart toonde of hard moest zijn. Toen een Syrisch 
gezin met medeweten van Heijmans onderdook 
in Weert gedurende de asielprocedure, werd hij 
door de linksgeoriënteerde politiek bejubeld en 
door rechts verguisd. Toen hij via een noodbevel 
zo’n 20 rad draaiende asielzoekers ‘huisarrest’ 
gaf op het Weerter AZC en hij daardoor de 
openbare orde probeerde te handhaven, werd 
hij door rechts bejubeld en sprak links er kwaad 
over. Overigens, met het noodbevel gaf Heijmans 
als het ware een voorzet voor zijn gesloten 
ebtl, maar dan zonder juridische procedure en 
rechterlijke uitspraak. 

Burgervaderlijke plicht
De kenmerken rechtschapen, open en recht 
door zee kunnen aan de persoon Heijmans 
toegeschreven worden als het gaat om 
vluchtelingen. “In de Eerste Wereldoorlog 
werden Belgische vluchtelingen in het neutrale 
Nederland opgevangen. Ik leerde van mijn opa 
dat je vluchtelingen moet helpen. Ik kom uit een 
groot gezin, waar ik geleerd heb om te delen. Dat 
vormt je. Misschien komt het daardoor dat ik me 
altijd geroepen voel om degenen die het minder 

hebben te helpen. Verbeter de wereld en begin 
bij jezelf! Ik ben opgeleid als sociaal pedagoog. 
Dat ik burgemeester zou worden, had ik niet 
kunnen vermoeden. Maar nu ik het toch ben, wil 
ik doen wat ik kan, doorbreek ik barrières en zet 
ik me onder andere in voor vluchtelingen daar 
waar dat nodig en mogelijk is. Ik voel dat als mijn 
burgervaderlijke plicht.”

Burgemeester Jos Heijmans

Gefronste wenkbrauwen bij va-
catures ‘integratiefunctionaris’

Duaal traject voor snelle 
arbeidsparticipatie

Beleid toetsen door 
undercoveractie

Gesloten instellingen 
voor lastpakken

                       (11) uit groep 6 woont 
sinds viereneenhalf jaar in Nederland. 
‘Nederland is mooi’, maar hij mist zijn 
familie wel en zijn vader, want die 
woont in Griekenland. Soms gaat hij 
hem opzoeken. Het liefste wil hij later 
proftennisser worden. Hij vindt alle eten 
lekker behalve ‘die zwarte dingetjes’. 
We kwamen er niet achter 
wat hij bedoelde. 

Pamir 

Door Francis Bruekers

PARTICIPATIEVERKLARING
Wat is belangrijk in 
Nederland? 

In de participatieverklaring staat hoe 

we in Nederland met elkaar omgaan 

en waarom we dat zo doen. Bij-

voorbeeld: iedereen in Nederland is 

gelijk, mag zijn eigen partner kiezen, 

mag zelf kiezen wat hij/zij gelooft, 

mag naar school, mag zeggen wat hij/

zij vindt zonder daarbij een ander te 

discrimineren. Bovendien zorgen we 

voor onszelf, maar ook voor elkaar. 

De overheid helpt mensen die dat 

nodig hebben. 
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De broertjes                             (12) en                             (11) 
komen uit Damascus in Syrië. Ze voetballen nu met veel 
plezier bij Wilhelmina ’08.
Samer is spits in zijn team. Zijn grote voorbeelden zijn de 
Nederlander Memphis Depay en de Argentijn Sergio (Kun) 
Agüero. Yassin speelt rechtsachter en soms als keeper. 
Zijn favorieten zijn de Nederlanders Arjen Robben 
en Virgil van Dijk en natuurlijk de Argentijn Lionel Messi.

Weetje

WAT IS EEN VERBLIJFSVERGUNNING 

OF ASIELVERGUNNING?

Als een asielzoeker wordt erkend als vluchteling en in Nederland mag blijven, 

krijgt hij een verblijfsvergunning. Dit wordt ook wel een asielvergunning genoemd.

Na het doorlopen van de asielprocedure krijgt een vluchteling in eerste instantie 

een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd die vijf jaar geldig is. Na vijf jaar kan 

een vergunning voor onbepaalde tijd worden aangevraagd.

Weet
je WAT IS EEN VLUCHTELING?Een vluchteling is een asielzoeker die erkend is als 

vluchteling volgens het Vluchtelingenverdrag. Vluchtelingen 
hebben de asielprocedure in Nederland doorlopen en een verblijfsvergunning gekregen. 

Griekse muziek komt me tegemoet als ik de oprit oploop. Ik bel aan. Een 
vrouw met lang, zwart haar, mijn leeftijd (22), doet de deur open. “Kom 
binnen, ga zitten, wil je koffie of thee?” De tv, hij staat op een Griekse 
zender, wordt uitgezet. Mijn oog valt op een drietal instrumenten dat aan de 
muur, boven de bank hangt. Ik laat me vertellen dat dit een kementsje is, 
een langwerpige knieviool, een Grieks instrument.   

Nikos Ioannidis weet er goed over te vertellen. De Griekse tradities spelen 
een belangrijke rol bij het gezin. “We vinden het belangrijk om onze tradities 
over te dragen aan onze kinderen. Zo hebben we altijd Grieks met ze gepraat 
en leerden we ze om met Pasen naar de kerk te gaan.” Nikos kwam in 2000 
naar Nederland. Van een Griekse vriend hoorde hij dat er in Nederland veel 
banen in de bouw te vinden waren. Hij ging werken in de steigerbouw. Het 
beviel hem goed en na een jaar was het mogelijk zijn vrouw en twee kinderen 
naar Nederland te halen.   

“Ik werd met open armen ontvangen door de mensen hier in de straat. Toch 
duurde het bijna vijf jaar voordat mijn vrouw en ik ons thuis voelden hier. We 
spraken de taal niet en moesten wennen aan de Nederlandse cultuur”, vertelt 
Nikos. Zijn dochter Eleni zit naast hem en vertaalt mijn vragen wanneer ze 
denkt dat haar vader het niet goed begrepen heeft. “Ik herinner het me 
nauwelijks dat we naar Nederland kwamen; ik was een jaar of drie. Eigenlijk 
begin ik nu pas het verschil tussen de Nederlandse en Griekse cultuur te 
merken. Het geloof speelt bij ons bijvoorbeeld een grotere rol dan bij mijn 
Nederlandse leeftijdgenoten.”  

Hoewel Eleni bijna haar hele leven in Nederland woont, voelt ze zich een 
echte Griekse. “Thuis groeide ik op met de Griekse cultuur, zoals het eten 
en de tradities. Zo vierden we Pasen op een andere dag dan de Nederlandse 
katholieken. We spreken ook altijd Grieks thuis. “In Griekenland heb je het 
gezegde: het bloed kan niet verwateren”, reageert Nikos. Hiermee bedoelt 
hij dat het Griekse bloed, dat in hem en in zijn gezinsleden stroomt, altijd 
blijft. Ook al voelen ze zich prima thuis in ons kikkerlandje.   

   ‘In 
Griekenland 
heb je het 
gezegde dat  
   bloed   
  niet kan 
verwateren’  

Door Laura Mennen

Pakweg twintig jaar geleden kwam Nikos Ioannidis 
(48) met zijn vrouw en twee kinderen van 
Griekenland naar Nederland. Ze voelden zich thuis 
in de Weertse wijk Fatima, waar ze, naar eigen 
zeggen, met open armen werden ontvangen. Toch 
duurde het bijna vijf jaar voordat het gezin kon 
zeggen dat ze zich echt op hun plek voelden. 
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Nieuwkomers: 
We zijn er trots op!
Nieuwkomers, een ruim begrip. Asielzoekers, statushouders, 
immigranten, vluchtelingen, allemaal nieuwkomers. Mensen die zich 
in vroeger tijden of heden ten dage aan de Poort van Limburg, ons 
lieflijke stadje Weert, melden zijn allemaal nieuwkomers.
Philips de Montmorency, onze Graaf van Horne, geboren in Deinze 
België was feitelijk een nieuwkomer! En wat zijn we trots op 
hem. Als niet hij, maar zijn kompaan Willem van Oranje naar 
Alva in Brussel was afgereisd, stond er nu wellicht een prachtig 
ruiterstandbeeld van Koning Philips van Horne in ons stadspark. Wie 
zal het zeggen?
Ook Johnny Hoes was een nieuwkomer. Na Johnny Jordaan de 
bekendste Johnny van Nederland. Geen standbeeld voor hem terwijl 
zijn zoon dat zo graag wilde. Had hij het maar als ‘initiatiefnemer’ 
aan de gemeente geschonken. Dan was het in een poep en een scheet 
geregeld geweest.

De eerste Chinees in Weert was Dong Long en hij heette Wang. Had 
je geen ‘pannetje bij’ dan kon je zonder bami of nasi terug naar 
huis en zelf de piepers weer gaan schillen voor de eigen gestampte 
pot. Maar het was wel de wegbereider voor nog meer Chinese 
nieuwkomers. Zelfs Alibaba en een groot Chinees hotel zouden naar 
Weert komen. Kwestie van lange adem. Nou, dat heeft niet veel 
gescheeld! Laten we trots zijn op wat we wél hebben, of op z’n 
Weerts: Gruuëts. Je kunt niet alles hebben. Dan maar geen Chinees 
hotel. Maar we hebben wel een insectenhotel, op het Rafaëlpad. 
En Weert vergroent waar je bij staat! Dat zie ik Alibaba niet doen, 
zeker niet als hij ook nog veertig struikrovers meebrengt.
Met onze burgemeester voorop heten wij alle nieuwkomers welkom. 
Vorig jaar schoof hij vaker bij Jeroen Pauw aan dan de burgemeester 
van Amsterdam. Laten we ook daar trots op zijn! Via het AZC 
klopt de multiculturele samenleving bij ons aan de poort. Geweldig 
toch! Ja er zijn inderdaad wat criminele relschoppers het AZC 
binnengeslopen. Maar die heeft onze Jos stevig aangepakt. Niet met 
loze kreten als: ‘Het liefst zou ik ze allemaal persoonlijk in elkaar 
willen slaan’ maar met concrete maatregelen.
En ga eens in een willekeurige plaats van gelijke grootte, ik noem 
een Heerenveen, op zoek naar Cubaanse transgenders. Die vind je 
daar niet. Hier in Weert wel! Dankzij het AZC. Oké, we hoeven niet 
blij te zijn met iedere paradijsvogel die zich hier meldt; het brengt 
wel leven in de brouwerij!

We bieden zelfs onderdak aan seizoenswerkers uit Letland. Respect 
man, voor deze mensen. Wat die allemaal meegemaakt hebben, 
die Letten, onvoorstelbaar.  Al vóór de tweede wereldoorlog 
werd een groot deel van de Letse bevolking door de Russische 
overheerser naar werkkampen in de Goelag Archipel gestuurd. 

De waterige koolstronken- of schillensoep 
uit de gaarkeukens tijdens onze 

hongerwinter 1944-45 waren een 
koningsmaal vergeleken met de 
brij die zij daar te eten kregen. De 
Duitsers werden daarom in 1941 
als bevrijders ontvangen maar zij 
deporteerden binnen enkele dagen 
alle Joden uit de hoofdstad Riga naar 
concentratiekampen. De Letten vielen 
van de regen in de drup. Toen de Russen 
in 1945 weer terugkwamen, begonnen de 

volksverhuizingen naar Siberië opnieuw. 
Honderdduizenden stierven van honger 
en uitputting. Pas sinds 1991 zijn de 
Letten vrij en nu komen ze vrijwillig 

naar Weert, of all places. Fijn toch, 
iets mogen betekenen voor oude én 
nieuwe ontheemden? 
De Weertenaar is trots op Weert 
en op zijn nieuwkomers. Onze 
maatschappelijke betrokkenheid is 
een exportproduct geworden, net 
als de Weerter vlaaien. Die zijn 

wereldberoemd in heel Nederland. 
Zelfs als ze gebakken worden door 

een bakker met de naam Korsten. 
Van zo’n naam krijgen ze boven de 
rivieren namelijk een gortdroge 
smaak in de mond. 

Door Francis Bruekers

Nour Al Saleem (40) zag het leven aan zich voor-
bijtrekken. Zij mocht zich vestigen in Weert, 
ontving een bijstandsuitkering, kon een woning 
huren, maar maakte niet daadwerkelijk deel uit 
van de samenleving. Nour raakte, mede door haar 
trieste verleden, in een depressie. Iedere dag zag 
zij mensen naar werk en school gaan. En zij…zat 
thuis. Als dochter uit een handelsgezin, goed op-
geleid en werkzaam als HR-manager in eigen land, 
wilde zij echter niet bij de pakken neer blijven 
zitten.  
Op Facebook zag Nour dat de Nederlandse agent 
van EZZ Al Deen Sweets b.v. was gestopt. De dis-
tributeur, een voormalige buurman uit Homs, 
vertrouwde Nour het Nederlandse agentschap 
toe. Zij vroeg bij de gemeente Weert financiële 
ondersteuning aan op grond van het Besluit Bij-
stand Zelfstandigen (Bbz). De gemeente zag het 
idee van Nour niet zitten. Zij moest maar eerst 
een ondernemingsplan schrijven. Vele dagen spen-
deerden Nour en haar goede vriend Mohammed 
hieraan. Met het plan toog Nour naar het Weerter 
gemeentehuis. Daar stuitte zij weer op weerstand. 

Nour begreep het niet. “De gemeente Weert wil-
de mij misschien behoeden voor problemen die ik 
zou ondervinden bij het starten van een eigen be-
drijf, maar ik heb veel grotere problemen in mijn 
leven gekend en overwonnen!” Burgemeester Jos 
Heijmans schoot haar te hulp. Met zijn ondersteu-
ning kon zij voor zichzelf beginnen. Met een KvK-re-
gistratie op zak, vond zij kantoorruimte in Cwartier. 

Haar bedrijf ‘Nour Matjar’ bestaat nu een jaar. 
Zij importeert luxe verpakkingen met Egyptische 
koekjes en exporteert deze naar Syrische en Euro-
pese klanten in Spanje en Frankrijk.  Steeds meer 
Nederlandse restaurants en winkels nemen pro-
ducten van haar af. Van burgemeester Heijmans 
ontving zij een uitnodiging voor de gemeentelijke 
ontvangst van gouverneur Theo Bovens. Ze is ac-
tief op social media en verkoopt via haar webshop.

Of haar bedrijf succesvol is, durft Nour nog niet te 
zeggen. “Ik ben blij dat ik belasting mag betalen. 
Nu voel ik me echt onderdeel van de Nederlandse 
maatschappij.”

Kortgezegd vluchtte Nour Al Saleem vanuit Homs (Syrië) met de 
boot naar Europa. Daar kwam zij in het AZC in Weert terecht. 
Zij kreeg een verblijfsvergunning en is nu 3,5 jaar in Nederland. 
Haar levenswandel in Weert is er een van obstakels en depressies, 
maar ook van geluk en tevredenheid. “Ik ben blij dat ik belasting 
mag betalen. Dat betekent dat ik er ook gewoon bij hoor!”

nieuwkomersspecial
   
                    Nour Al Saleem: 
�Hoezo moeilijk om voor mezelf te beginnen? 
  Ik heb veel ergere problemen meegemaakt!�
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Weetje

“In Polen was ik bijna nooit thuis, ik denk een paar dagen in de maand. Het 
leven bestond uit werken, werken en werken. Ik werkte meer dan zestig uur 
in de week (in de bouw) om rond te kunnen komen”, vertelt Dawid Ligman. 
“Dat was niet fijn”, reageert zijn vrouw Magda. “We zochten een goed 
toekomstperspectief. Toen we wilden samenwonen, keken we daarom of we 
naar een ander land konden verhuizen. Nederland sprak ons erg aan.”

Taalbarrière 
De eerste periode in Nederland was moeilijk voor Magda en Dawid. “We 
spraken de Nederlandse taal niet, waardoor het moeilijk was contact te 
maken met de mensen”, zegt Magda. “Dat gaf soms een eenzaam gevoel. 
Soms dacht ik: waarom zijn we naar Nederland gekomen? Maar stapje voor 
stapje werd het beter.” Hoewel de twee een taalcursus volgden, leerden ze 
het meeste van de mensen die ze in Nederland ontmoetten. 

Rust
Magda en Dawid vonden in Nederland rust en stabiliteit. “In Polen had ik geen 
baanzekerheid, dat heb ik nu wel”, zegt Dawid. Hij werkt op dit moment als 
monteur bij DAF in Eindhoven. Magda is magazijnmedewerker bij Promic in 
Nederweert. Dawid: “Als we klaar zijn met werk, dan zijn we klaar en van 
ons loon kunnen we rondkomen, leuke dingen doen en zelfs sparen.” De twee 
willen graag op vakantie naar het buitenland; dat konden ze voorheen niet 
betalen.

Missen
Of het stel iets mist aan Polen? “Mijn ouders”, reageert Magda meteen. 
“Maar gelukkig hebben we veel contact via Whatsapp.” Het stel ziet zich 
niet snel terugkeren naar Polen. “Ik realiseer me nu dat de mensen in Polen 
veel meer gestresst zijn dan in Nederland. Als je in de rij van de kassa staat, 
wacht iedereen op zijn gemak. De mensen lachen en zeggen vriendelijk 
goedendag”, vertelt Magda. “En dat doen wij dan natuurlijk ook!”

 ‘Soms dacht ik: 
waarom zijn we naar  
 Nederland gekomen?’ 
Door Laura Mennen

De Poolse Magda (33) en Dawid (34) Ligman 
verhuisden in 2012 naar Nederland om een nieuw 
leven op te bouwen. De enorme taalbarrière 
maakte dit niet makkelijk, maar het lukte. De 
twee vonden een vaste baan en vorig jaar kochten 
ze een woning in Weert.

Tot het gaatje
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Inburgeren voor hoger opgeleiden
- Ik heb het helemaal gehad
- Hij zit op het vinkentouw
- Dat is lood om oud ijzer
- Wat maak je me nou?
- Wat schaft de pot

Echt lastig om te begrijpen, als je pas in Nederland bent komen 
wonen. En dan deze zinnetjes die in ons collectieve geheugen zitten, 
maar voor een nieuwkomer nergens bij aansluiten: 
- Even Apeldoorn bellen
- De vis wordt duur betaald
- Je snapt het pas als je het door hebt
- Het kwartje van Kok
- Rood, de kleur van je lippen

Binnen twee jaar vloeiend een andere taal leren… je moet er 
toch niet aan denken!  De structuur van de taal, de woorden, de 
uitspraak. Dat is de basis en dat is al moeilijk genoeg. Maar als je in 
Nederland arts wilt worden of leraar, jurist of ingenieur, dan ben je 
er dan nog lang niet. Dan moet je Nederlands op het niveau van de 
Nederlander spreken. En dan moet je bovenstaande uitdrukkingen 
niet alleen kennen, maar ook gebruiken.
In het land van herkomst was je arts of leraar, kunstenaar of 
ingenieur, jurist of verpleger en dan moet je weg. Niet omdat je 
daarvoor kiest, maar omdat je geen andere keuze hebt. En zit je in 
een vreemd land met niets om handen terwijl je handen jeuken om 
gewoon je werk te kunnen doen, nog los van het feit dat je huis en 
haard verlaten hebt, schokkende ervaringen hebt opgedaan en nogal 
wat te verwerken hebt.
Voordat je dan weer in Nederland je vak kunt uit oefenen, moet 
er nog heel wat gebeuren. En bij al dat geregel en wennen aan 
een andere cultuur, komen de taallessen. Die hebben de hoogste 
prioriteit voor alle nieuwkomers, maar voor de hoger opgeleiden 
zit er – zo mogelijk – nog meer druk op: ze moeten snel vooruit want 
ze hebben een hoger niveau nodig. Als je als arts of verpleger met 
patiënten wilt praten, moet je vloeiend Nederlands spreken en dat 
gaat verder dan je in het Nederlands redden.  
Speciaal aan die hoger opgeleide nieuwkomers heb ik extra 
taallessen gegeven, naast de reguliere lessen die iedereen moet en 
kan volgen. Dus nog een extraatje in de avonduren. De aandacht 
in die lessen ging uit naar op zo hoog mogelijk niveau spreken, 
luisteren, lezen en schrijven. Het (jeugd-) journaal bekijken en 
enkele items eruit zin voor zin bekijken, gesprekken over allerlei 

maatschappelijk en politieke onderwerpen voeren 
en achteraf opvallende taalfouten bespreken 

en teksten lezen over mogelijk interessante 
onderwerpen.
De lessen waren bewust op hoog niveau, bij 
woorden gingen we in op de herkomst en wat 
ze nog meer kon betekenen, mensen werden 
uitgedaagd om veel te praten, te vertellen en 
het nog eens opnieuw te proberen met meer 
variatie in woordenschat. De aangeboden 
teksten kwamen vaak uit de krant en de eisen 
waren hoog. Het doel was mensen die in het 
land van herkomst een academische studie 
of vergelijkbaar hadden gevolgd en geletterd 
waren in Engels, de kans op extra versnelling 
bieden die in het reguliere pakket minder 

mogelijk is. 
Sommige mensen haakten af. Dat is 

jammer, maar deze lessen vroegen 
ook veel inspanning. De meesten 
hebben de extra kans gegrepen 
en spraken binnen een jaar, 
anderhalf, twee jaar op een 
goed niveau Nederlands. Daar 
hebben deze lessen hopelijk 
aan bijgedragen. Dat er 
nieuwkomers zijn die dit voor 
elkaar krijgen getuigt van een 
grote vastbeslotenheid het 
in Nederland te gaan maken. 
Klasse.  
In moeilijk Nederlands: 
ze gingen tot het gaatje!

                                                            (10) komt in Libië. In hun 
gezin zijn er vier kinderen en ze wonen sinds drie 
jaar in Nederland. Ze hebben nog geen eigen huis, 
maar verblijven nog op het AZC. Ze vindt het echt 
veel fijner in Nederland dan in Libië. ‘Daar is alleen 

maar oorlog’. Haar familie mist ze wel. Ze wil 
later graag tandarts of advocaat worden.

HOEVEEL STATUSHOUDERS ZIJN 

ER IN WEERT?

In de periode 2015 tot en met 2018 zijn 270 statushouders 

(incl. kinderen) gehuisvest in Weert.

Door Laura Mennen

    Het Internationaal Kinderfestival: 
    een feest voor iedereen

In 1984 werd het Internationaal Kinderfestival in 
Weert geïntroduceerd. Het feest is afgeleid van 
de Nationale Kinderfeestdag in Turkije dat elk 
jaar op 23 april gevierd wordt. Op 23 april 1920 
kwam het Turkse Parlement voor het eerst bijeen 
om een nieuwe staat te stichten. 

President Atatürk heeft deze dag uitgeroepen tot 
‘Dag van het Kind’. Ruim zestig jaar later vierde 
de Turkse leraar Mustafa Yücel datzelfde feest 
met zijn Turkse leerlingen in de Arnoldusschool 
(tegenwoordig basisschool Leuken) in Weert. Het 
bleek een succes en anno 2019 is het Internatio-
naal Kinderfestival niet meer weg te denken van 
de culturele agenda in Weert. Een enthousiaste 
groep vrijwilligers, van internationale komaf, 
staat garant voor de organisatie.

Voor iedereen
“Het Internationaal Kinderfestival in Weert heeft 
zich ontwikkeld tot een multicultureel feest voor 
iedereen”, vertelt Süleyman Alatas, een van de 
organisatoren. “Het afgelopen jaar deden Turkse, 
Marokkaanse, Molukse, Nederlandse en Syrische 
kinderen mee. Op een speelse manier komen kin-
deren (en volwassenen) in aanraking met andere 
culturen. Dat is heel leuk om te zien! Tijdens het 

Internationaal Kinderfestival is iedereen gelijk, 
dat zorgt voor een positieve sfeer.” 

Hoe wordt het feest in Weert gevierd? De 
aftrap vindt plaats in de theaterzaal van het 
Munttheater. Daar zijn verschillende optredens: 
dansen, zingen, voordrachten enz. Vervolgens is 
er een buitenprogramma op het Collegeplein. Er 
is een springkussen, andere spelmogelijkheden, 
je kunt je laten schminken, er zijn kraampjes 
waar internationale lekkernijen te koop zijn enz.

Saamhorigheid
Nico Pattinaja is sinds 2010 betrokken bij het 
Internationaal Kinderfestival. Met anderen is hij 
onder meer verantwoordelijk voor het program-
ma. Nico heeft er erg veel plezier in. “De kinde-
ren van nu zijn de toekomst van morgen. Het is 
mooi om kinderen op deze manier kennis te laten 
maken met andere culturen. Elk jaar weer is er 
een fantastische sfeer en veel gemoedelijkheid. 
Het Internationaal Kinderfestival brengt kleur in 
de samenleving.” 

De volgende editie van het Internationaal 
Kinderfestival vindt plaats op 19 april 2020.

Het Collegeplein en het Munttheater in Weert worden ieder jaar rond 23 april omgetoverd tot een kleurrijke 
plek waar kinderen de hoofdrol spelen. Tijdens het Internationaal Kinderfestival genieten kinderen en hun 
ouders van verschillende (muzikale) optredens, internationale lekkernijen en vooral van gezelligheid.

nieuwkomersspecial

Süleyman Alatas.

Nico Pattinaja.
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Familie 
In Syrië staat het gezin/de familie boven alles. Familie is een ondersteunend 
systeem dat beschikbaar is in tijden van nood. Onvoorwaardelijke trouw 
en loyaliteit, dat is familie. Gehoorzaamheid aan ouders kent geen 
leeftijdsgrenzen. Je verantwoordelijkheid ten opzichte van je ouders strekt 
zich uit tot de zorg voor hen op latere leeftijd. In Syrië gaan je ouders niet 
naar verpleeg- of verzorgingshuizen. 
In Nederland neemt men beslissingen buiten families om. Eigen wensen en 
verlangens spelen een grotere rol.
Je gezin verlaten, op bijvoorbeeld 16-jarige leeftijd, is in Nederland 
gebruikelijk. In Syrië is dit ondenkbaar en niet toegestaan. Ook het hebben 
van seksuele relaties door meisjes vóór het huwelijk is in Syrië volstrekt 
onaanvaardbaar. In tegenstelling tot de Nederlandse samenleving wordt 
homoseksualiteit in Syrië afgewezen.

Religie
In Nederland is religie iets waar mensen niet over praten omdat ze het als 
iets persoonlijks beschouwen. De relatie van het individu met zijn Schepper 
is iets dat niemand aangaat. Er zijn veel atheïsten en er is openheid over dit 
onderwerp. In Syrië speelt religie een andere rol. Je ziet het aan het dragen 
van de hoofddoek door een meerderheid van de Syrische vrouwen, mannen 
die vrouwen niet de hand schudden en het afwijzen van het drinken van 
alcohol. Dit alles geldt natuurlijk niet voor alle Syriërs maar atheïsme is niet 
geaccepteerd.

Werk
In Syrië zijn veel kleine en middelgrote bedrijven en winkels. Veel ambachten 
worden zelfstandig uitgeoefend. Niemand vraagt naar certificaten, diploma’s 
of ervaring. Dit tot tegenstelling in Nederland waar overal een vergunning 
voor nodig is. In tegenstelling tot Nederland maken vrouwen slechts een 
klein deel uit van de beroepsbevolking. Syrië is vooral een ‘mannelijke 
samenleving.’  

Olivia Shahoud was journalist in Syrië. Zonder waarde-oordeel belicht 
zij de cultuurverschillen.

   Het verschil 
is cultuur … 
Het meningsverschil is    
 onwetendheid 

Door Olivia Shahoud

Verschillende culturen ontstaan door gewoonten en 
tradities en de manier van opvoeden. Dit verschilt 
van samenleving tot samenleving. Het omvat 
handelingen, gedachten en gevoelens. Cultuur is 
de geschiedenis van mensen die generaties lang 
is opgebouwd. Er zijn veel culturele verschillen 
tussen mijn moederland Syrië en Nederland. Ik zal 
een drietal belichten.

Olivia Shahoud (30) 
en Bashar Dabbah (31) 
met hun zoontjes Aram (7), 
Samo (6) en Coen (3).

Vluchten!
Mijn vader kon ‘mooi’ vertellen over de Tweede Wereldoorlog. 
Er werd tijdens de bevrijding van West-Brabant hard gevochten 
tussen de geallieerden, voornamelijk Canadezen, en de bezetters.
De achtergebleven bevolking leefde weken in angst in de 
schuilkelders. Vluchtelingen vanuit de gehele regio kwamen naar 
die schuilkelders. Ondanks dat er nauwelijks plaats was, werden ze 
opgevangen en kregen ze onderdak. 

Mijn vader vertelde dat zijn vader dat ook had gedaan tijdens de 
Eerste Wereldoorlog! Onderdak en opvang bieden aan Belgische 
vluchtelingen. Ondanks dat er bijna niets was, werd er zowel tijdens 
de Eerste als Tweede Wereldoorlog hulp geboden en gedeeld met 
mensen die op de vlucht waren. Aan een appelboom groeien geen 
peren!

Nu zijn we weer in de gelegenheid om vluchtelingen te helpen vanuit 
een oorlog, mensen die alles moeten achterlaten vanwege geweld 
veroorzaakt door een dictator. Het verschil nu is dat Nederland 
ten opzichte van andere landen een grote welvaart kent en erg rijk 
is. Toch vinden sommige mensen het moeilijk om vluchtelingen te 
helpen. Voor mij is dat niet moeilijk. Ik heb immers van mijn vader 
en mijn opa geleerd om te helpen en te delen. Overigens, met vijf 
broers en vijf zussen is helpen en delen gelijk aan een universitaire 
opleiding!

Toch begrijp ik de groeiende weerstand tegen ‘vreemde mensen’ 
en sommige vluchtelingen.  Vooral omdat sommige vluchtelingen 
misbruik maken van onze gastvrijheid. Ze maken zich schuldig 
aan diefstal, drankmisbruik, vechtpartijen enz. Het is slechts een 
klein groepje raddraaiers dat het, als gebruikelijk, verpest voor de 
meeste anderen. Hierdoor wordt het beeld van de vluchtende mens 
zwaar negatief beïnvloed.

Nederlanders die niet kunnen of willen delen, maken daar op hun 
beurt weer gebruik van. Ze roepen steeds harder dat er een muur om 
Nederland gebouwd moet worden om al die vluchtelingen tegen te 
houden. Helaas en bovendien krijgen groepen die al jaren in ons land 
verblijven, en hun bijdrage leveren aan onze samenleving, ook de 
schuld van alles wat misgaat! 
Dan wordt er ‘minder, minder, minder’ geschreeuwd!

Ik heb geleerd dat je niet alleen op aarde bent. 
Je hebt een verantwoordelijkheid om te delen en te helpen als je 
daartoe in staat bent. Ik weet dat we niet iedereen kunnen helpen 

maar dat mag geen argument zijn om dan 
maar niemand te helpen! HART met T voor 

echte vluchtelingen, voor mensen die 
vanwege oorlog huis en haard hebben 

moeten verlaten, gevlucht uit angst 
voor hun leven.
Maar ook HARD met een D voor 
vluchtelingen die zich niet aan onze 
regels houden en strafbare feiten 
plegen! Die moeten we ook helpen 
door ze te bestraffen zoals wij dat in 
Nederland hebben georganiseerd.   
Alleen op die manier houd je ook 

draagvlak voor de echte vluchtelingen 
en krijgen mensen die al jaren in 
Nederland een belangrijke bijdrage 

leveren aan onze samenleving niet 
overal de schuld meer van! Als we 

allemaal een klein beetje delen 
en helpen wordt Nederland 

echt een luilekkerland!
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burgemeester
 Weert

DE PLANNEN
Het geld dat het Rijk nu nog uitleent aan 
nieuwkomers om hun inburgeringscursus te 
betalen, gaat voortaan naar de gemeente. 
Die stelt een persoonlijk inburgerings- en 
participatieplan op en betaalt en regelt 
een passende cursus. Nieuwkomers blijven 
wel zelf verantwoordelijk om binnen drie 
jaar het verplichte examen te halen. De 
overheid eist van de nieuwkomers dat zij 
snel de taal leren, aan het werk gaan en 
actief meedoen in de samenleving.
Wie er de kantjes van afloopt, kan eerder 
dan voorheen een boete krijgen of zijn aan-
spraak op een langere verblijfsvergunning 
verliezen. Het gros van de nieuwkomers 
krijgt een bijstandsuitkering. Ook daarop 
kan de gemeente korten als de ontvanger 
zich niet inspant om Nederlands te leren 
en geen passend werk of vrijwilligerswerk 
accepteert. 
De grotere bemoeienis van de gemeente 
moet nieuwkomers ook kopzorgen bespa-
ren zodat ze zich beter kunnen focussen op 
integratie en inburgering en er minder vaak 
schuldenproblematiek ontstaat.  Zo krijgen 
zij de eerste zes maanden hun bijstands-
uitkering niet meer helemaal uitgekeerd. 
De gemeente betaalt de huur, de energie-
kosten en de verplichte verzekeringen. De 
gemeente wordt verantwoordelijk voor het 
‘begeleid loslaten’ van de statushouder. Dat 
houdt in dat er gelijktijdig wordt gewerkt 
aan financiële zelfredzaamheid. Na afloop 
van het ‘ontzorgen’ blijft er gewerkt wor-
den aan benodigde vaardigheden en kennis 
zodat er niet na zes maanden alsnog proble-
men optreden. 
Naast het Inburgeringsexamen NT2 
(Nederlands als tweede taal), moeten 
inburgeraars de examens Kennis Neder-
landse Maatschappij en Oriëntatie op 
de Nederlandse Arbeidsmarkt behalen. 
Inhoudelijk gaan ook deze onderdelen op 
de schop. Inburgeraars moeten verder een 
Participatieverklaring ondertekenen. 
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Door Ton Adriaens

Situatie in Weert
‘Bij de gemeente Weert zijn we er al lang van 
overtuigd dat het essentieel is dat de nieuwko-
mer zo snel mogelijk inburgert en participeert in 
onze samenleving en dat de huidige inburgering 
anders moet. We willen juist veel meer aanslui-
ten op de behoefte en talenten van de nieuw-
komer en dat talent verder ontwikkelen. Dat is 
goed voor het individu en voor de samenleving. 
We zetten hierbij stevig in op een plan op maat. 
Al vanaf 2016 is er specifiek beleid opgesteld voor 
de nieuwkomers in het beleids- en actieplan op-
vang en integratie van vergunninghouders. Hierin 
worden zoveel mogelijk activiteiten zo snel en 
integraal mogelijk opgestart. Om ook de regie te 
kunnen gaan voeren op de inburgering en dit on-
derdeel te laten zijn van een integrale aanpak is 
het wachten op de definitieve landelijke regel-

geving. Vooruitlopend hierop heeft de gemeente 
Weert samen met de gemeente Nederweert wel al 
twee pilots aangevraagd bij het Ministerie van SZW:

 
De brede intake geeft van elke nieuwkomer in-
zicht in de startpositie en ontwikkelmogelijkhe-
den. We willen weten om wie het gaat, wat de 
persoonlijke situatie is van de nieuwkomer en 
wat er nodig is om hem of haar via onder andere 
het inburgeringstraject te begeleiden naar een 
zelfstandig en financieel onafhankelijk bestaan.  
Na afronding van de brede intake wordt op ba-
sis van die informatie het persoonlijk Plan Inbur-
gering en Participatie opgesteld. Hierin worden 
met de nieuwkomer afspraken gemaakt over de 
thema’s inburgering, participatie, ontzorgen en 
begeleiding. 

Pilot Duale trajecten 
Nieuwkomers doen het snelst volwaardig mee 
in de Nederlandse maatschappij als zij zo vroeg 
mogelijk worden geactiveerd en de taal leren op 
een zo hoog mogelijk niveau. Als nieuwkomers de 
Nederlandse taal in een maatschappelijke con-
text toepassen, zullen zij de taal sneller leren 

en doordat zij al vanaf het begin maatschappe-
lijk actief zijn, hebben ze ook een grotere kans 
om een betaalde baan te verwerven. De trajec-
ten die in deze pilot worden uitgevoerd bevatten 
taalverwerving in combinatie met toeleiding naar 
participatie.’

Participatieverklaring
In Weert wordt ook méér werk gemaakt van de 
Participatieverklaring. Landelijke regels schrij-
ven hiervoor een programma-aanbod van een 
dagdeel voor. In Weert is dit uitgebreid tot twee 
dagdelen. Deze verklaring gaat over Nederlandse 
waarden en normen als:
• Vrijheid van geloof en meningsuiting.
• Iedereen is gelijk, of je nu man, vrouw, 
 hetero, gay, lesbisch, of transgender bent.
• Je mag niet discrimineren en anderen mogen 
 jou niet discrimineren.
• Je mag zelf bepalen met wie je trouwt.

Er wordt in Weert veel waarde gehecht aan de in-
burgering zo vroeg en integraal mogelijk vorm te 
geven zodat de kansen op succes optimaal zijn. 
Hiervoor werkt de gemeente nauw samen met 
partijen zoals het AZC, Punt Welzijn, Vluchtelin-
genwerk, AMW/ CJG, GGD en Werk.Kom. 

Landelijk gaat de inburgering van nieuwkomers op de schop. De huidige aanpak werkt niet. Nieuwkomers 
moeten nu zelf een inburgeringscursus zoeken en dat maakt hen een makkelijke prooi voor malafide 
bureaus. Gemeenten krijgen vanaf 2021 de touwtjes weer in handen, zodat nieuwkomers niet meer zelf 
hun inburgering hoeven te regelen. Daar staat tegenover dat hen sneller een maatregel boven het hoofd 
hangt als ze niet meewerken aan hun inburgering.
De nieuwe landelijke inburgeringsregels zouden vanaf 2020 van kracht worden maar omdat de concrete 
uitwerking van de plannen vertraging heeft opgelopen is de invoering verschoven naar 2021. 

Weert wil voortvarend aan de slag met nieuwe inburgering

Pilot Brede Intake en Plan 
Inburgering en Participatie 

nieuwkomersspecial
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