
Fatmir is de laatste in een lange rij sans-
papiers die op een late winteravond aan 
de deur komt kloppen.

In 1999 vroeg hij samen met zijn vrouw asiel aan in 
België. Hun drie kinderen zijn hier geboren. Fatmir 
heeft vijf jaar officieel gewerkt, vervolgens was hij twee 
jaar zelfstandig, en dan niks meer. Het gezin heeft al 
jarenlang te maken met diepe armoede. Nu worden 
ze met hun hele hebben en houden op straat gezet 
wegens huurachterstal. Vlos zoekt hulp en helpende 
handen om mensen als Fatmir en zijn gezin te helpen 
of tijdelijk onderdak te verschaffen. 

De vele Vlos-vrijwilligers zorgen elke dag voor opvang, 
basisvoeding en kledij, of ze springen bij met klussen 
allerhande. Onze vrijwilligers helpen sans-papiers met 

Inhoud

‘Crisis? Voor wie?’
de administratieve papiermolen rond schuldbegelei-
ding, of zorgen ervoor dat asielzoekers een min of meer 
menswaardig bestaan kunnen leiden. 

Vlos organiseert en steunt ook tal van solidariteitsac-
ties, zoals de ‘Belofte maakt schuld’-campagne, om onze 
regering op haar plicht te wijzen. Die plicht bestaat erin 
dat onze politici eindelijk werk maken van de regula-
risatie van iedereen die in dezelfde situatie verkeert als 
Fatmir en zijn gezin.  

Vlos gaat er elke dag keihard tegenaan om ‘gekleurde 
armoede” te bestrijden. Vandaar ook deze eerste, kleur-
rijke Vloskrant, die je hopelijk nieuwsgierig maakt om 
onze werking beter te leren kennen, en wie weet zelfs 
een engagement op te nemen bij Vlos. Veel leesplezier!    

JOzeF HertseNs (Coördinator VLOs vzw)
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‘“Wie geen werk 
heeft, wordt uit-
gewezen” 

Politieke oplossing 
dringend nodig voor  
uitzichtloze situatie 
van vluchtelingen en 
asielzoekers. p2 

Agenda  

18/03: 
Manifestatie 
‘Regularisatie Nu!’

04/04 & 11/04: 
Mars op Brussel p3

‘Eén hechte fami-
lie na twee weken

Gastgezin vertelt 
over onvergetelijke 
opvang-ervaring. p4 

Over Vlos

Stagiairs en nieuwe 
medewerker vertel-
len over hun erva-
ringen bij Vlos. p4 



 
“M oeders  doen ‘s 
nachts  geen oog dicht 
omdat  ze  hun k inderen 
er  niet  van kunnen 
over tuigen dat  ze  in 
vei l igheid z i jn.”   

Het wetsontwerp werd op de lange baan 
geschoven. Vooral Open VLD voerde 
de jongste maanden een politiek non-
beleid wat betreft het asielprobleem. 

De Vlaamse liberalen stellen absurde 
vereisten aan de regularisatie, zoals 
een legaal verblijf  van de vluchteling in 
kwestie, of een job uitoefenen. Het is in 
België onmogelijk om een officiële baan 
te krijgen zonder verblijfsvergunning. 

Met haar voorstel sluit Open VLD dus 
nagenoeg alle vluchtelingen uit van re-
gularisatie. Indien de betrokkene na 
één jaar geen werkt heeft, wordt de ver-
blijfsvergunning niet langer verlengd.

VLOS zou VLOS niet zijn 
zonder onze Nepalese vrijwil-
liger Ramesh. De inzet van ramesh 
is legen-darisch. ramesh werkt al vijf 
jaar als vrijwilliger bij Vlos.  talloze 
klusjes lost hij op bij de organisatie. 
ramesh staat volledig achter de aanpak 
van Vlos. “ Ik hou van het multi-cul-
turele karakter bij Vlos, en het gevoel 
dat ik er iets kan betekenen voor heel 
wat andere mensen. Ongelooflijk ho-
eveel nationaliteiten ik al heb ontmoet 
bij Vlos.” Waar ramesh van droomt? 

“Wie geen werk heeft, wordt uitgewezen”

VLOS

VLOs vzw (Vluchtelingen Ondersteuning sint-
Niklaas) is een ongebonden vereniging die zich belan-
geloos inzet voor vluchtelingen, ongeacht hun ras, taal, 
religie, politieke overtuiging of land van herkomst. 
Vlos verleent vooral materiële en administratieve 
ondersteuning aan vluchtelingen die al langere tijd 
hier verblijven, ongeacht ze al dan niet over een ver-
blijfsstatuut 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 

VLOSnieuws

OpVaNgCeNtra VOOr VLuCHteLINgeN zIJN De JONgste tIJD 

CHrONIsCH OVerBeLast, eN BesCHIKKeN DaareNBOVeN OVer te 

WeINIg MIDDeLeN OM De DrINgeNDste NOODHuLp te VerLeNeN. 

VLOs, De rODe KruIs-OpVaNgCeNtra eN De FeDasIL-KOepeL eN aN-

Dere OrgaNIsatIes IN De seCtOr WOrDeN geCONFrONteerD Met 

ONMeNseLIJKe tOestaNDeN. De Situatie OP het teRReiN wORDt   

StiLaaN ONhOuDBaaR.

Niet enkel Vlos wordt geconfronteerd 
met schrijnende situaties. Ook het rode 
Kruis trok al aan de alarmbel. De or-
ganisatie moet elke dag tientallen asiel-
zoekers weigeren wegens plaatsgebrek. 
De ‘meest fortuinlijken’ kan het rode 
Kruis onderbrengen in tijdelijke of 
geïmproviseerde opvang. De infrastruc-

tuur is er vaak bijzonder ontoereikend. 
soms onbreekt zelfs verwarming. Mo-
eders doen ’s nachts geen oog dicht, 
omdat ze hun kinderen er niet van kun-
nen overtuigen dat ze in veiligheid zijn 
(meer info op www.kinderzonderpapie-
ren.be).

Belofte maakt schuld     

Vlos ziet via de VLOskruidenier het 
aantal hulpvragen pijlsnel stijgen. Vorig 
jaar waren er 300 mensen afhankelijk 
van onze voedselsteun, nu zijn er al 
450. Het betreft meestal mensen die 
hier al lang verblijven, zonder officieel 
inkomen. Het afgelopen jaar herhaalde 
de minister meermaals dat er een re-
geling komt. Vlos vindt het onverant-
woord om Mensen zonder papieren in 
ons land langer in onzekerheid te laten. 
De Belgische regering komt haar be-
loftes niet na. In de regeerverklaring 
van maart 2008 beloofde men werk te 
maken van regularisatie van mensen 
zonder papieren. Het bleef helaas bij 
beloftes. 

Vrijwill iger in beeld:  R ameshVLOSkrant

Redactie: Kasteelstraat 4, 9100 sint-Niklaas, 03/766 
29 13, danny.snieders@vlos.be Medewerkers: Jozef 
Hertsens, Danny snieders, Irma Montmirail, paul De 
Malsche Eindredactie & layout: Filip polfliet (mina-
ki@me.com)

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

.

De druk van deze Vloskrant kost geld. steuna-
bonnementen zijn dus altijd welkom. een 
abonnement kost  Vlos 12,50 euro per jaar. stor-
ten kan via het rekeningnummer 755-1533254-28, 
met vermelding ‘steunabonnement.’ en uw naam.
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Geef mee uiting aan de wanhoop en veront-

waardiging van vluchtelingen, asielzoekers 

en opvangcentra. teken de petitie via vlos.

be of desesperado.be, om de rege-ring te 

herinneren aan haar beloftes.

Wo 18/03 Manifestatie Regularisatie Nu!
help mee de situatie van Mensen zonder Papieren ontstoppen

De slotmanifestatie van de ‘regularisatie Nu!’-campagane vindt plaats op 
woensdag 18 maart aan de Brusselse Beurs. Het protest is gericht tegen 
minister turtelboom, die het afgelopen jaar een consequent non-beleid 
voerde tegenover vluchtelingen en asielzoekers. Met live-radio, concerten, 
interviews en een debat. Vlos vertrekt om 10u30 aan het station in sint-
Niklaas. Meer info, affiches en pamfletten via www.desesperado.be/18-
maart.php

Do 19/03 Algemene vergadering
Denk mee over de toekomst van Vlos! 

Vlos verwacht alle leden van de algemene Vergadering om mee te denken 
over de toekomst van de organisatie. afspraak op donderdag 19 maart om 
19u30 in het Vloscentrum. 

Za 21/03 Netwerkdag ‘Racisme Keren’
Focus op online-racisme 

Wie discussies op internetfora volgt, wordt er regelmatig geconfronteerd 
met racisme en onverdraagzaamheid. Op zaterdag 21 maart van 9u tot 13u 
gaan enkele specialisten uit het vakgebied op zoek naar antwoorden om 
online-racisme een halt toe te roepen. Het debat vindt plaats in Foyer De 
spiegel (in de stadsschouwburg, r. Van Britsomstraat 21).

“Ik hoop dat mijn aanvraag hier ooit in 
orde komt, zodat ik eindelijk eens kan 
beginnen aan een echt leven in België.” 

Zo 29/03 Jubileum Solidariteitskoor
twintig jaar weerbots Solidariteitskoor

solidariteitskoor Weerbots viert haar twintigjarige bestaan, op zondag 29 
maart om 15u in CC De route, stationsstraat 201 in sint-gillis-Waas, 
Kaarten kosten 12 euro aan de kassa.

Za 04/04 & Za 11/04 Mars op Brussel
wandel mee voor een menselijk asielbeleid

een mars in tien etappes voor een humanere asielpolitiek en de vrijlating 
van kinderen zonder papieren. De zesde mars vindt plaats op zaterdag 4 
april en vertrekt om 10u in zelzate, met sint-Niklaas als eindbestemming 
(rond 17u). Op zaterdag 11 april is er een zevende protestwandeling van 
sint-Niklaas naar antwerpen. Vertrek om 10u aan het station. Meer info 
op www.laatonzevriendenblijven.be.

“Wie geen werk heeft, wordt uitgewezen”
a g e n d a

Vrijwill iger in beeld:  R amesh

Ook VLOS vzw wordt dagelijks gecon-
fronteerd met ronddolende mensen, 
op zoek naar een slaapplaats. Vlos 
zoekt daarom permanent naar op-
vangplaatsen en goedkope woningen. 
Contacteer Vlos via jozef.hertsens@
vlos.be, of via 0477 40 62 19

Di 24/03 Forumdag Vlaams Netwerk
thema: ‘Rechten hebben, rechten krijgen’ 

Op 24 maart organiseert het Vlaams netwerk van verenigingen waar armen 
het woord nemen haar jaarlijkse forumdag in gent. ‘rechten hebben, rech-
ten krijgen’, zo luidt het thema van deze editie. als je aan bepaalde voor-
waarden voldoet, heb je recht op een sociale woning, een studietoelage, een 
werkloosheidsuitkering,.... Vaak weten mensen niet waar ze precies recht 
op hebben, hoe ze een aanvraag kunnen indienen, of wat men kan onderne-
men als de aanvraag onterecht werd afgewezen. tijdens het forum geven 
we antwoord op dit soort cruciale vragen. Voor meer info kan je terecht bij 
www.vlaams-netwerk-armoede.be of via 02 204 06 51.
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Over VLOS
Stagiairs over hun werk bij 
VLOS... “Ik was best wel onder de in-
druk van de VLOsbazar. Die grote zaal, 
helemaal volgestouwd met kleren, huis-
raad, speelgoed,... Dat alles wordt mo-
gelijk dankzij de tientallen mensen die 
zich elke dag vrijwillig inzetten, of spul-
len aan de Vlosbazar afstaan. Ik ben heel 
blij om deel te kunnen uitmaken van die 
uitzonderlijke groep mensen!” (elien) 

“Bij Vlos ontmoet je mensen van over de 
hele wereld. Ik heb enorm veel respect 
voor de Vlos-medewerkers, omdat ze 
zich elke dag weer keihard inzetten voor 
de vluchtelingen.” (tim)

“Ongelooflijk hoe druk we ons soms 
maken over luxeproblemen, zoals bij-
voorbeeld een kledingstuk. sinds ik bij 
Vlos aan de slag ben, kan ik me daar  on-
mogelijk nog druk over maken. Ik weet 
dat ik het goed heb, en daar ben ik dank-
baar voor. ” (stefanie)

Nieuwe stafmedewerker over 
de nieuwe VLOSkrant... “Ik hoop 
dat jullie de nieuwe Vloskrant geslaagd 
vinden. een kleinere, compactere versie 
van de vroegere krant, maar met een 
mooiere lay-out, om het kleurrijke 
karakter van Vlos te onderstrepen. Wie 
ideeën heeft omtrent artikels die hij/zij 
graag in de Vloskrant wil, mag die gerust 
laten weten via danny.snieders@vlos.be 
of via 03 766 29 13.”

“plots was er dat telefoontje van 
Vlos, met de vraag of we gedurende 
een tweetal weken eventueel 
gastfamilie wilden zijn voor een 
Kosovaars gezin – een moeder 
met haar twee dochters. Het gezin 
sprak een beetje Duits, net als wij. 
Het drietal arriveerde bij ons op 
een koude dinsdagmorgen rond een 
uur of tien. Moeder zag er bleek 
en neerslachtig uit. Het jongste 
dochtertje durfde me amper aan te 
kijken. De oudste dochter kwam 
echter meteen spontaan en sympa-
thiek over. Het enige wat ze ver-
langden, was rusten en slapen. Het 
gezinnetje was namelijk compleet 
uitgeput van de vele emoties en de 
lange zoektocht naar onderdak. ze 
wilden graag dicht bij elkaar zijn, 
in één slaapkamer. “

“en dan kwamen de verhalen. We     
luisterden met ingehouden adem naar 
het relaas van moeder en de twee kin-
deren. We groeiden ook dichter naar 
elkaar toe: samen koken, afwassen, 
uitstapjes maken. De samenwerking 
en de verstandhouding waren uit-
stekend. Na enkele dagen bloeide ons 
Kosovaarse gastgezin helemaal open. 
al gauw vormden we een ‘hechte 
familie’. twee weken vlogen voorbij, 
en dan was het tijd om afscheid te 
nemen. een heel verrijkende erva-    
ring, voor ons en onze buitenlandse 
gasten!”

”Eén hechte famil ie  na t wee weken opvang”

VLOS zoekt dringend tijdelijke opvang 
voor vluchtelingen en hun gezin. Iets 
voor jou? Contacteer Jozef Hertsens 
voor meer info, via jozef.hertsens@
vlos.be of via 0477 40 62 19

Gastgezin vertelt over onvergetelijke opvang-ervaring
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