
De afgelopen mooie zomer bracht    
nieuwe hoop voor onze mensen zonder 
papieren. Half september startte een groot-
schalige regularisatie, die duizenden mensen 
een nieuwe toekomst kan geven. De komende 
tijd is het dus alle hens aan dek, zowel bij 
VLOS als bij de honderden vluchtelingen in 
het Waasland. Ten laatste op 15 december 
moeten alle aanvragen ingediend zijn. Vanaf 
nu is er dus elke maandag, woensdag, vrijdag 
én zaterdag permanentie in het VLOS-cen-
trum. Op dinsdag- en donderdagnamid-
dag krijgen VLOS, het Welzijnshuis en het     
Sociaal Centrum ook juridische ondersteu-
ning van ODiCe, het Oost-Vlaams Diversi-
teitscentrum. Zo kunnen vluchtelingen zes       
dagen op zeven terecht voor ondersteuning 
in hun individuele dossier. 

Toekomst geven... Nu of nooit!
Onze VLOS-vrijwilligers hebben een groot hart 
voor mensen zonder papieren. De aanstaande 
regularisatie is een extra motivatie om alle taken 
met nóg meer overtuiging uit te voeren – in de 
VLOSbazar, bij de VLOSkruidenier, tijdens de 
taallessen,… In deze VLOSkrant lees je bijvoor-
beeld over de naaicursus en alles wat er gebeurt 
voor onze kleintjes. Ook onze gloednieuwe strip 
‘Het geheim van Youssef ’ komt dit najaar uit. De 
prachtige strip is een initiatief  van de Beweging 
voor Kinderen Zonder Papieren, die bij VLOS 
onderdak vindt. Wie zo’n stripalbum koopt, 
steunt daarmee Kinderen Zonder Papieren. Steun 
elkaar, help mee de mensen zonder papieren een 
nieuwe toekomst te geven, en het wordt een hele 
warme herfst en een onvergetelijk nieuwjaar.

Jozef Hertsens (Coördinator VLOS vzw)
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Hoofdartikel: ‘De 
langverwachte 
regularisatie’

Argumenten pro en 
contra op een rijtje. 
p2 

Zitdagen aanvra-
gen regularisatie

Zitdagen over de 
regularisatie-proce-
dure, van maandag 
tot zaterdag. p3

VLOS ontmoet

VLOS organiseert 
ontmoetingen 
tussen mensen uit 
binnen- en buiten-
land. p4 

HELP!

Regularisant zoekt 
tijdelijke verblijf-
plaats of kamer. Bel 
Jozef via 0477 40 
62 19 
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De langverwachte regularisatie

VLOSnieuws

EInDELIJK. na mEEr Dan EEn Jaar POLITIEK gETOuWTrEK SLOOT DE 

rEgErIng OP 18 JuLI EEn aKKOOrD OmTrEnT DE rEguLarISaTIE Van 

mEnSEn ZOnDEr WETTIg VErBLIJfSSTaTuuT. HOPELIJK rOEPT HET 

aKKOOrD EEn HaLT TOE aan DE OnZEKErHEID En DE SCHrIJnEnDE 

LEVEnSOmSTanDIgHEDEn Van DuIZEnDEn VLuCHTELIngEn. In 

OnS LanD LEVEn naar SCHaTTIng 100 000 VLuCHTELIngEn. ZO’n 25 

à 50 000 mEnSEn KOmEn In aanmErKIng VOOr rEguLarISaTIE. DE 

SCHaTTIngEn LOPEn uITEEn, OmDaT Lang nIET aLLE VLuCHTE-

LIngEn gErEgISTrEErD ZIJn. DaT DIE EEnmaLIgE rEguLarISaTIE Er 

EInDELIJK IS, IS fanTaSTISCH nIEuWS VOOr DuIZEnDEn VLuCHTE-

LIngEn. TOCH BLIJfT DE SITuaTIE OnZEKEr VOOr HEEL WaT mEnSEn. 

OOK na 15 DECEmBEr mOETEn mEnSEn EEn HumanE rEguLarISaTIE 

KunnEn KrIJgEn.
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VLOS
VLOS vzw (Vluchtelingen Ondersteuning Sint-
Niklaas) is een ongebonden vereniging die zich        
belangeloos inzet voor vluchtelingen, ongeacht hun 
ras, taal, religie, politieke overtuiging of land van 
herkomst. Vlos verleent vooral materiële en admi-
nistratieve ondersteuning aan vluchtelingen die al 
langere tijd hier verblijven, ongeacht ze al dan niet 
over een verblijfsstatuut beschikken.
 

Contact: VLOS vzw, Kasteelstraat 4, 9100 
Sint-niklaas, tel 03 766 29 13, gsm 0477 40 62 19 
fax 03 777 97 76, info@vlos.be, www.vlos.be 

Steun VLOS! Voor giften vanaf 30 
euro ontvangt u een fiscaal attest. Stor-
ten kan op het rekeningnummer 000-
0000041-41 van Caritas International 
(Liefdadigheidstraat 43, 1210 Brussel) 
met vermelding ‘P163 VLOS’ of stort 
rechtstreeks op het rekeningnummer 
van VLOS: 755-1533254-28

Overleg Platform (LOP), dat zich mee  
inschakelt om meer kleuters in de klas te 
krijgen. Via het LOP pleit VLOS voor 
de rechten van de meest kwetsbare doel-
groep zonder papieren.

LInDa Van HanDEnHOVEn 
Meer info via www.vlos.be

met een inschrijvingsplicht vanaf vijf jaar 
beoogde frank Vandenbroucke, de voor-
malige minister van Onderwijs, een ver-
hoging van het aantal kleuters in de kleu-
terklas. Pascal Smet, de huidige minister, 
belooft meer middelen voor kleuterscholen, 
en wil ook de ouders helpen om mogelijke                                 
financiële drempels weg te werken. Onder-
wijs Vlaanderen wil in de toekomst meer 
aandacht besteden aan kansarme en alloch-
tone kinderen. 

Kinderen zonder papieren worden over 
het hoofd gezien. recht op onderwijs geldt 
voor iedereen, ook voor kinderen zonder 
papieren. VLOS neemt deel aan het Lokaal 

‘Ook zonder papieren naar de kleuterschool !’

Hoe zit de instructie in elkaar? De argu-
menten pro en contra op een rijtje:

Positieve elementen

1. Langdurige asielprocedures geven recht 
op een definitief en wettig verblijfsstatuut. 
mensen terugsturen na jarenlange proce-
dures is onmenselijk. In dit kader geeft de 
overheid zelf toe dat ze in de fout ging, en 
dat ze de procedures te lang liet aanslepen.
2. gezinnen met schoolgaande kinderen 
die al vijf jaar in België verblijven, komen 
– onder bijkomende voorwaarden – in 
aanmerking voor regularisatie.
3. mensen die hier al langer dan vijf jaar 
verblijven en gedurende een korte periode 
wettig in het land verbleven, komen in aan-
merking indien ze voldoende bewijs van 
integratie kunnen voorleggen.
4. mensen die in België zijn sinds 31 maart 
2007, komen in aanmerking indien ze een 

arbeidscontract kunnen voorleggen – de 
zogenaamde ‘economische regularisatie’.
5. De Commissie van advies voor Vreem-
delingen wordt actiever. Wie in eerste 
instantie niet voldoet aan de vereisten, 
wordt doorverwezen naar de bewuste 
commissie. 

Minpunten

1. De regularisatie is eenmalig. De pro-
cedure eindigt op 15 december. na de 
deadline is er geen regularisatiebeleid 
met duidelijke criteria. We vrezen dat het 
beleid een stuk strenger wordt na het af-
sluiten van de eenmalige procedure.
2. Kwetsbare groepen – bijvoorbeeld 
alleenstaande moeders met kinderen 
– dreigen uit de boot te vallen omdat ze 
moeilijk kunnen voldoen aan de nodige 
integratie-vereisten, zoals taallessen en 
opleidingen die nodig zijn om toegang te 

krijgen tot de arbeidsmarkt.
3. Het blijft hoogst onduidelijk of er, in 
afwachting van de uitslag van de aan-
vraag, mensen al dan niet het land wor-
den uitgezet. Veel aanvragers voldoen nét 
niet aan de voorwaarden – ze verblijven                             
bijvoorbeeld nog geen 2,5 jaar in ons land.                    
Hopelijk wegen het verhaal en de  persoon-
lijke argumenten zwaarder door dan een 
strikt administratieve interpretatie. 

PIET WILLEmS (medewerker VLOS)



Hoe zit de instructie in elkaar? De argu-
menten pro en contra op een rijtje:

Positieve elementen:
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Vloskrant ontvangen? De Vloskrant verschijnt 
vier keer per jaar. Heeft u vrienden die graag  de krant 
ontvangen? Sein hun gegevens door aan Danny Snie-
ders, via danny.snieders@vlos.be, of telefonisch via 03 
766 29 13. Bent u verhuisd? Wenst u uw abonnement 
stop te zetten? Ontvangt u voortaan graag ook de pdf-
versie van de Vloskrant? Laat het ons weten!

a g e n d a
Zo 11/10  Familiebrunch
VLOS nodigt iedereen uit voor haar zesde 
familiebrunch, op zondag 11 oktober. Je 
bent welkom vanaf 11u in het Koninklijk 
atheneum, Parklaan 89 in Sint-niklaas. 
Je kan onder meer kiezen uit een aan-
bod met soep, vis- en vleesschotels, kaas, 
spek met eieren, fricandon met krieken, 
gevulde eitjes en een heleboel dessertjes.                    
Volwassenen betalen 19 euro, kinderen 
jonger dan 12 betalen 7 euro. Kinderen 
jonger dan 6 nemen gratis deel aan de  
familiebrunch. De opbrengst gaat integraal 
naar VLOS. graag telefonisch inschrijven 
bij godelieve (03 777 02 57) of anand (03 
766 29 13) of via email: anand.thapa@
vlos.be. Betalen kan via het rekeningnum-
mer 755-1533254-28, met vermelding 
‘familiebrunch’ en het aantal deelnemers.  
Tot dan!

ANAND ontvluchtte Nepal na een om-
weg via India toen hij nog student was. 
Bestempeld als rebel omdat hij deel-
genomen had aan betogingen tegen de re-
gering. Herhaaldelijk opgepakt, geslagen 
en ondervraagd, tot hij zichzelf bijna echt 
een “schande voor zijn land” voelde door 
de veroordelende blikken van de buurt. 
In 2001 vroeg hij asiel aan in ons land. 
Er volgden verschillende negatieve beslis-
singen, Anand diende telkens opnieuw 
een dossier in. 

De warme steun die anand kreeg 
van VLOS was meer dan welkom. 
Hij mocht er vrijwillig meedraaien in 
de organisatie. Vandaag houdt hij de 
deur open voor bezoekers, klasseert er 
dossiers, doet de administratie. “Het 
voelt aan als een job, maar het is niet 
betaald. Ik ben er ontzettend blij mee, 
het helpt me om mijn gedachten te 
verzetten. Zo ben ik bezig.” 

Leven zonder papieren betekent niet 
dat het leven stilstaat. Het raast voort, 
je kunt het alleen soms bitter weinig 
vorm geven. anand ontmoette hier 
zijn Iraanse vriendin, ze hebben sa-
men een zoontje van vijf. “Hij denkt 
dat ik een normaal leven leid. Dat ik 
elke dag ga werken net als alle papa’s 
van de kindjes in zijn klas.” 

als ik  ‘s avonds thuis kom en met 
mijn zoontje speel, vergeet ik wat er 
gaande is. Hij is mijn beste vriend. als 
je een kind hebt, kun je niet elke dag 
down zijn. Ik hou me sterk voor hem. 
Wij willen voor hem ook een normaal     
leven. als ik nu geregulariseerd word, 
wil ik zo snel mogelijk trouwen. “ 

Bron: Nathalie Carpentier, ‘Verhaal van 
de dag’,  De Morgen (15/09/09) 

“Na mijn regularisatie 
wil ik zo snel mogelijk 
trouwen.”

Za 17/10  Heden Soep!
 
In het kader van de Werelddag van verzet 
tegen extreme armoede slaan een aantal 
sociale organisaties uit Sint-niklaas de 
handen in elkaar om actie te voeren voor 
een betaalbare vrije tijd voor iedereen. 
Ook VLOS neemt deel, en roept iedereen 
op om te verzamelen aan het Stationsplein 
om 14u30. Van daaruit gaat het naar 
de grote markt, waar gratis soep wordt 
uitgedeeld. Heden Soep! is een organisa-
tie van het OCmW, Stadsbestuur, Samen-
levingsopbouw Oost-Vlaanderen, CaW-
Waasland, Welzijnsschakels, VLOS,  De 
Vlier, Brandpunt 23 en De Springplank. 
meer informatie op www.17oktober.be en 
via Christine Soyez, (OCmW, 03 778 62 
03) of Chris Stoop (Stadsbestuur, 03 760 

Zitdagen voor aanvragen regularisatie

VLOS en regiohuis OdiCe organiseren de komende weken zitdagen over de regulari-
satie-procedure. Op basis van de documenten die je meebrengt, krijg je informatie of je 
in aanmerking komt voor een aanvraag.

De zitdagen vinden plaats:

Elke maandag, woensdag en vrijdag van 14u tot 17u in het VLOScentrum, Kasteel-
straat 4 in Sint-Niklaas.
Elke zaterdag van 10u tot 12u in de VLOSbazar, Aerschotstraat 37-39 in St-Niklaas. 
Elke dinsdag en donderdag, van 13u tot 16u in Regiohuis OdiCe, Regentieplein 8 in 
Sint-Niklaas.

Op afspraak via 03 766 29 13 of via 0496 63 46 07.



Elke dinsdagnamiddag geeft Sonja Brys 
naailes in de VLOSbazar, in de voorma-
lige kapel van de normaalschool. Sonja: 
“De samenstelling van onze naaiklas 
varieert. Soms zijn we aan de slag met z’n 
vieren, soms met tien. Het publiek is heel 
divers. Jong, oud, man, vrouw,... Iedereen 
die wil leren naaien, is welkom. De les 
is niet bedoeld als hersteldienst voor 
kleren. al kan je natuurlijk wel je eigen 
kleren meebrengen en herstellen. Ik geef 
dan tips hoe je dat het beste aanpakt. Eén 
van m’n leerlingen vertelt dat de naailes 
een heel nieuwe wereld voor ‘m deed 
opengaan. De man maakt nu prachtige 
poppenkasten, met schitterende kleedjes 
voor de poppen.”

“Elke les geef ik enkele basisprincipes 
mee. Zo leer je werken met een naaima-
chine. Elke week rond een vaste opdracht. 
Vorige week maakten we bijvoorbeeld 
een mooie boodschappentas. De naai-
klas is een gezellig gebeuren, we praten 
en lachen heel wat af. Iedereen die graag 
wil leren naaien, is welkom.”

Vrijwill iger in beeld     S o n j a  B r y S

Youssef, Suzy, Jorg en Aldo spelen sa-
men in een rockbandje. Ze mogen zelfs 
optreden op het schoolfeest! De grote 
dag is aangebroken, maar Youssef komt 
niet opdagen. Zijn vrienden gaan op 
zoek. Youssef lijkt spoorloos verdwenen. 
Tijdens hun zoektocht komen de drie 
in een reeks vreemde situaties terecht.  
Uiteindelijk vinden ze Youssef terug. 
Hij blijkt een groot geheim met zich mee 
te dragen... 

Wat is het grote geheim van Youssef? 
Dat lees je natuurlijk in ‘Het geheim 
van Youssef ’, het stripalbum dat dit 
najaar uitkomt. De Beweging voor 
Kinderen Zonder Papieren en het 
ant-werpse minderhedencentrum de8     
leggen op dit moment de laatste hand 
aan het eigenzinnige stripverhaal. 

De kleurrijke strip maakt deel uit van 
een lespakket over het vluchtelingen-
thema, bestemd voor kinderen van het 
vijfde en zesde leerjaar – en da’s exact 
ook de leeftijd van de vier striphelden. 
met de strip mikken we erop om meer 
aandacht te geven aan kinderen zonder 
papieren... Ook geschikt voor volwas-
sen lezers! 

Wie alvast een exemplaar wil re-
serveren, stuurt een mailtje naar ge-
heim@kzp.be, of via 03 766 29 13. 
Het album kost 3 euro plus verzen-
ding.

Wie nog een goed werkende naai-        
machine op zolder heeft, kan de naai-
klas van Sonja alvast een flink stuk 
vooruit helpen.

Meer weten? Neem contact op via 
sonja.brys@telenet.be of via 03 766 
29 13. 

VLOS ontmoet!
Migranten, vluchtelingen, asielzoe-
kers,... stuk voor stuk mensen met een 
eigen achtergrond en een eigen reden om 
het geluk elders te zoeken. We zien ze op 
straat, in de krant of op de televisie. Het 
blijft een vluchtige ‘passage’. Echt contact 
is er meestal niet. VLOS ziet het als 
een uitdaging om van zo’n passage een 
ontmoeting te maken, tussen Belgen en 
vluchtelingen van alle leeftijden. 

De ontmoetingsactiviteiten passen in de 
‘Ik ga vreemd’-campagne van VaKa/ 
Hand In Hand. Tijdens één van die         
activiteiten nodigt VLOS andere organi-
saties uit, om samen met onze mensen 
zonder papieren te komen eten in het 
VLOS-centrum. Zo’n maaltijd is telkens 
een inspirerend en gezellig gebeuren. 

VLOS heeft sinds kort ook een inleefspel 
in huis voor het vijfde en zesde leerjaar 
– genaamd ‘Pak je koffers’. Leerkrachten 
die het spel al gebruikten, zijn alvast 
heel enthousiast over de laagdrempelige       
manier waarop het vluchtelingenthema 
aan bod komt in de klas.

Vorig schooljaar had VLOS een aan-
tal secundaire scholen op bezoek. “De 
leerlingen waren echt onder de indruk 
van het werk dat jullie verzetten bij 
VLOS. Ik ben ervan overtuigd dat de 
ontmoeting een positieve invloed heeft 
op de houding van m’n leerlingen naar 
vluchtelingen toe,” verklaarde een leer-
kracht. Vanaf dit schooljaar zet VLOS 
haar deuren open voor alle secundaire 
scholen in de regio (en daarbuiten). 

Geïnteresseerd om als vrijwilliger mee 
te werken aan één van deze projecten? 
Alle hulp is welkom! Contacteer Dan-
ny Snieders, via danny.snieders@vlos.
be of via 03 766 29 13.


