
Haram is uitgeprocedeerd en ten einde 
raad. Hij wil terugkeren naar zijn va-
derland Somalië. In zijn thuisland heerst 
totale chaos, dus raakt hij niet aan de nodige 
papieren. De tranen rollen over zijn wangen 
wanneer hij schoorvoetend komt aanklop-
pen bij Vlos. Niemand kan of wil Haram 
nog helpen. Hij werd wandelen gestuurd 
bij de Dienst Vreemdelingenzaken, het 
Rodekruiscentrum, de terugkeerorganisatie 
I.O.M.,... Ook bij de gesloten centra staat 
hij voor een – jawel – gesloten deur. Zijn 
zoektocht naar opvang en gerechtigheid lijkt 
wel een kruistocht.

Inhoud

‘Onderdak is een basisrecht’
Tijdens de ‘Kartonnen Dozen’-actie op de 
Grote Markt in Sint-Niklaas voerde Vlos 
actie voor mensen die er – vanwege hun         
moeilijke situatie – niet in slagen een deftig 
dak boven het hoofd te vinden. Ook Taha uit 
Soedan getuigde op de actie over zijn om-
zwervingen het voorbije jaar. Hij heeft een 
verblijfsvergunning, maar vindt nergens on-
derdak. Maandenlang was hij op de dool, op 
zoek naar een beetje rust en een menswaardig 
bestaan. Vlos kon Taha tijdelijk uit de nood 
helpen. Hij woont nu in een studiootje met 
Antonio, die zich in een gelijkaardige situatie 
bevindt... Meer in het hoofdartikel binnenin.

Jozef Hertsens (Coördinator VLOS vzw)
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‘“Ook gezinnen met 
kinderen op straat 
gezet” 

Steeds meer mensen 
zijn de wanhoop nabij. 
p2 

Agenda  

26/07: 
Zomeruitstap naar 
Doel

04/09 - 06/09:
Villa Pace p3

Vrijwilliger in 
beeld: 
Linda Drieghe

“Weten dat je 
begrepen wordt, 
dat lijkt me het          
belangrijkste. p4 

Over Vlos

Stagiaire Elien over 
haar werk bij Vlos. 
p4 
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maats: kleine en koude woonruimtes, on-
voldoende privacy en – cruciaal – weinig of 
geen juridische en psychologische begelei-
ding.  

Om het nijpende tekort aan opvangplaat-
sen enigszins recht te trekken, zijn min-
stens 1 000 extra plaatsen nodig. Het ziet 
er allesbehalve naar uit dat er snel beter-
schap komt. De oplossing voor het gebrek 
aan plaatsen ligt nochtans voor de hand. In 
de centra verblijven nu zo’n 3 000 mensen 
die voldoen aan de nieuwe criteria om ge-
regulariseerd te worden – zoals bepaald in 

“Gezinnen met kinderen zomaar op straat gezet”

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 

VLOSnieuws

STeL: Je ONTVLuCHTTe Je VADeRLAND. Je beNT AL ZeVeN JAAR IN 

beLGIë. Je eeRSTe ASIeLAANVRAAG weRD NeGATIef beOORDeeLD. 

Je VOLGeNDe AANVRAGeN weRDeN NIeT eeNS IN OVeRweGING Ge-

NOMeN. Je KRIJGT TeLKeNS HeT beVeL OM bINNeN VIJf DAGeN HeT 

LAND Te VeRLATeN. Je beNT DAKLOOS, wANT HeT OpVANGCeNTRuM 

ZeT Je Op STRAAT. Je KAN NIeT weRKeN, eN VOOR OCMw-STeuN KOM 

Je AL eVeNMIN IN AANMeRKING. MAALTIJDeN MOeT Je bIJ eLKAAR       

SCHOOIeN. Je VOeLT Je ZIeK eN eLLeNDIG. uIT puRe eLLeNDe wIL Je 

TeRuG NAAR Je LAND, MAAR DAAR IS HeT eIGeNLIJK LeVeNSGeVAAR-

LIJK. eN TOCH wIL Je TeRuG, MAAR Je beSCHIKT NIeT OVeR De NODIGe 

pApIeReN, wANT IN Je LAND HeeRST CHAOS. Je beNT De wANHOOp 

NAbIJ. Je DeNKT AAN ZeLfMOORD.

Dat is zo ongeveer het verhaal van 
Haram, een Somalische vluchteling die 
onlangs bij Vlos aanklopte. 

een dak boven je hoofd, een bed voor 
’s nachts en goede maaltijd. Da’s een 
absoluut minimum om een beetje             
menswaardig te kunnen leven. In onze 
steden dwalen vandaag mensen rond 
die dit soort noodzakelijke dingen ont-
beren. Doorgaans gaat het om mensen 
die hun land ontvluchtten voor oor-

logsgeweld of armoede. Mensen die in 
zo’n situatie terechtkomen, hebben het 
recht om elders asiel te vragen. 

De wet voorziet ook opvang. De opvan-
gcentra zitten vandaag overvol. Nieuwe 
asielzoekers - ook gezinnen - komen op 
die manier letterlijk op straat te staan. 
De overheid lijkt onmachtig. Of is het 
onwil? 

Gezinnen met kinderen, zonder papieren 
of bestaansmiddelen, kunnen de jongste 
maanden steeds moeilijker in opvancen-
tra terecht. Die centra moeten asielzoek-
ers noodgedwongen doorverwijzen naar 
lokale opvang via OCMw’s, hetgeen uit-
erst traag en moeizaam verloopt.

er werden 500 noodopvangplaatsen 
gecreëerd. De begeleiding en accommo-
datie van de noodopvang is echter onder-

VLOSkrant
Redactie: Kasteelstraat 4, 9100 Sint-Niklaas, 03 766 
29 13, danny.snieders@vlos.be Medewerkers: Jozef 
Hertsens, Danny Snieders, Linda Drieghe, paul De 
Malsche, piet willems, Nina Henkens, elien Goossens 
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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!

2

 
“ I n  de opvangcentra 
wachten zo’n 3  000 
mensen op regula-
r isat ie,  zoals  in  het 
regeerak koord sta-
at.  En onder tussen 
groeit  het  tekor t  aan 
opvang-plaatsen.”

Steun VLOS! Voor giften vanaf 30 
euro ontvangt u een fiscaal attest. 
Storten kan op het rekeningnum-
mer 000-0000041-41 van Caritas In-
ternational (Liefdadigheidstraat 43, 
1210 brussel) met vermelding ‘P163 

In de grote steden kwamen de jongste 
weken hele gezinnen op straat terecht. 
Het gevolg van een nijpend tekort aan 
opvangplaatsen in de opvangcentra. Op 
die manier blijven heel wat gezinnen, 
die wettelijk recht hebben op opvang, 
letterlijk in de kou staan. Om via ju-
ridische weg opvang af te dwingen, 
begeleidde de beweging voor Kinderen 
Zonder papieren  een aantal gezinnen 
bij hun rechtszaak. De rechter gaf 
de gezinnen gelijk. Deze gezinnen 
hebben opnieuw een dak boven het 
hoofd. Voor heel wat anderen is het          
probleem niet opgelost. Minder for-

”Kinderen zonder papieren de dupe van falend beleid”



het regeerakkoord van maart 2008. De 
uitvoering van ervan bleef sindsdien dode 
letter. 

tuinlijke vluchtelingen blijven vruchteloos 
zoeken naar hun basisrecht, namelijk een 
fatsoenlijk dak boven het hoofd.

“Gezinnen met kinderen zomaar op straat gezet”

Ook VLOS vzw wordt dagelijks 
geconfronteerd met vluchtelingen, 
op zoek naar een slaapplaats. Vlos 
zoekt daarom naar opvangplaat-
sen en goedkope woningen. Con-
tacteer Vlos via jozef.hertsens@
vlos.be, of via 0477 40 62 19.
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”Kinderen zonder papieren de dupe van falend beleid”

piet willems (medewerker VLOS)

Van 10/06 tot 30/06 Kerkasielwakes in 
het kader van Wereldvluchtelingendag
TV-viering op 21/6 in de kerk van Tereken in St-Niklaas

eén zendt elke zondag een misviering uit. Op 21 juni  om 10u is de tele-
visiezender te gast in de Sint-Jozefskerk van Tereken. De viering sluit aan 
bij de campagne ‘politici, doe immigranten recht’, die politici erop wijst 
dat er eindelijk werk gemaakt moet worden van de verkiezingsbelofte 
om vluchtelingen te regulariseren. Om 11u is er receptie en opening van 
de expositie ‘ Tot Leven Komen: Kruisweg van de immigrant’ van Didier 
Vanderslycke. Ook is er uitleg bij de campagne ‘politici, doe immigranten 
recht’ van KMS/Kerkasiel.anders. we verwachten je in parochiezaal ‘Ons 
Huis’, Schoolstraat 270 in Sint-Niklaas.

a g e n d a

Contact: Nina Henkens (0487 31 95 64)

Vr 12/06 Manifestatie in Brussel
Belofte maakt schuld!
Samen met andere organisaties voert Vlos actie aan het kabinet 
van minister Turtelboom in brussel. Met de manifestatie vragen 
we de minister om de regularisering van honderden vluchtelingen 
eindelijk te deblokkeren. De actie sluit daarmee aan bij de ‘belofte 
maakt schuld’-campagne. Afspraak om 10u15 aan het station van 
Sint-Niklaas. Inschrijven kan bij Vlos, via 03 766 29 13 of via jozef.
hertsens @vlos.be 

Za 13/06 Opening ‘De Springplank’
Gloednieuwe sociale kruidenier in Sint-Niklaas

welzijnsschakels Sint-Niklaas opent op zaterdag 13 juni een gloednieuwe 
sociale kruidenier, met onder meer een vormings- en ontmoetingsruim-
te. Iedereen is welkom vanaf 13u30 ,in de Kleine Heimelinckstraat 17 in 
Sint-Niklaas. Om 14u30 start er een panelgesprek rond het thema “So-
ciale kruideniers in Vlaanderen: vloek of zegen?” een uurtje later is er 
een officieel openingsmoment met receptie. Inschrijven bij betty Goossens 
(Ankerstraat 83) of per email via goossensbetty@hotmail.com.

Zo 26/07 Vlos-zomeruitstap naar Doel
Vlos trekt met al z’n mensen op zomeruitstap naar Doel. Op het program-
ma: een rondleiding door Doel (met gids), middageten op een ‘alternatieve 
en eigenzinnige’ locatie, uitgebaat door een Doelenaar. Vervolgens fietst de 
hele groep naar het Verdronken Land van Saeftinghe, een natuurreservaat 
langs de belgisch-Nederlandse grens. wil je graag mee op zomeruitstap? 
Geef een seintje aan Danny Snieders, via danny.snieders@vlos.be of tele-
fonisch via 03 766 29 13.

Vr 04/09 tot Zo 06/09 Villa Pace 
Kleurrijk stadsfestival in Sint-Niklaas

Vlos geeft tijdens het eerste weekend van september opnieuw present op 
de gezellige wereldmarkt van Villa pace. breng er gerust een bezoekje aan 
onze stand. Dit jaar organiseren we, samen met andere partners, een wan-
deling rond ‘waardig werk’, het centrale (én bijzonder actuele) thema van 
de 11.11.11.-campagne dit jaar. De wandeling volgt de historische ‘ Tex-
tielroute’ doorheen het Sint-Niklase stadscentrum. De wandeling vertrekt 
in het Vloscentrum (Kasteelstraat 4). Met de activiteit wijst Vlos op het 
thema ‘clandestiene arbeid’ (www.orca.be). Meer info op de website van 
Villa pace, vanaf 1 juli. www.villapace.be www.kinderenzonderpapieren.be



Stagiaire Elien over haar 
werk bij VLOS... 

“Gedurende vier maanden was ik sta-
giair bij Vlos, waar ik elke zondag 
activiteiten organiseerde - de zoge-
naamde ‘VLOSsenissen’. Samen met 
de vluchtelingen van Vlos bezochten 
we bijvoorbeeld de bioscoop en het 
theater. Of we trokken er met z’n al-
len op uit om te gaan sporten. Nu en 
dan gingen we zelfs aan de slag in de 
keuken van het Vloscentrum, om een 
overheerlijke maaltijd te bereiden.  
Tijdens de wekelijkse activiteiten 
groeide een hechte band tussen onze 
vluchtelingen en mezelf. 

Ook in de toekomst willen we de 
wekelijkse VLOSsenissen verder-
zetten en uitbouwen. Daarom zijn we 
nu op zoek naar gemotiveerde mensen 
om op zondag een fantastische uit-
stap of activiteit te organiseren voor 
onze vluchtelingen.”

elien Goossens

Interesse? Neem contact op met 
Danny Snieders, via danny.snie-
ders@vlos.be of via 03 766 29 13

Linda Drieghe is sinds oktober 2008 als 
vrijwilliger aan de slag bij VLOS. Ze werkt 
graag met vluchtelingen, omdat andere 
culturen haar boeien. “bij Vlos zoekt ze 
mee naar huisvesting voor mensen zonder 
papieren. Ook mensen met een verblijfs-
vergunning hebben het moeilijk om een 
huis te vinden. Heel wat huisbazen en im-
mokantoren zijn vaak erg weigerachtig om 
te verhuren aan niet-belgen. Linda vangt 
mensen op die op zoek zijn naar praktische 
informatie omtrent het volgen van taalcur-
sussen of juridische procedures. “Heel wat 
vluchtelingen hebben nood aan een luister-
end oor, en daarvoor kunnen ze hier ter-
echt… weten dat je begrepen wordt, en dat 
je er niet alleen voor staat, dat lijkt me het 
allerbelangrijkste. 

Vrijwill iger in beeld     L i n d a  d r i e g h e

f o t o :  M a r s  o p  B r u s s e l ,  w a n d e l i n g  v a n 
S i n t - N i k l a a s  n a a r  A n t w e r p e n  ( 1 3 / 0 6 )
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LeeS MeeR OVeR De CAM-
pAGNeS eN HeT weRK VAN 
VLOS

Informeer je via twee gratis nieuwe bro-
chures. een eerste is ’politci, doe immi-
granten recht’, met surrealistische en kaf-
kaiaanse verhalen van vluchtelingen. bij 
de folder vind je ook een affiche en een 
petitiekaart.

een tweede folder heet ’ Tot leven komen: 
Kruisweg van de immigrant’. De bundel 
is ook verkrijgbaar op cd-rom. Hierbij 
aansluitend kun je tijdelijk ook de gelijk-
namige expositie huren. 

beide publicaties liggen voor je klaar in 
het Vloscentrum, Kasteelstraat 4. 


