
Een nieuwe toekomst voor onze vluchtelingen
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Na een lange en slopende maandag belt rond 19 uur 
een Afrikaanse man aan de voordeur van het VLOS-
centrum. Hij komt letterlijk binnenvallen - omdat hij 
niet meer rechtop kan staan. 

Daniël is zijn naam. De man is aan het eind van zijn 
Latijn. Hij is totaal verzwakt, en is op van de rugpijn. 
Ik nodig hem uit om binnen te komen. Daniël vertelt 
zijn verhaal, een lange geschiedenis over zijn hoop op 
een betere toekomst. En de diepe ontgoocheling die 
erop volgde. Daniël leeft namelijk al enkele maanden 
op straat. Al die tijd was hij op zoek naar een plek om 
even op positieven te komen. 

Daniël voldoet aan enkele van de strengste criteria tot 
regularisatie. Hij spreekt een exotische variant van het 
Nederlands, maar hij kan zich aardig uit de slag trek-
ken. Daniël volgde een driejarige opleiding tot lasser. 

Hier en daar kon hij aan de slag, voor enkele dagen 
of weken. Eén belangrijke voorwaarde ontbreekt 
om zijn regularisatie te kunnen opstarten: een 
thuis, een vast adres dat hij op zijn papieren kan 
invullen.

Ik neem de telefoon en bel naar Lies, die ons al en-
kele keren uit de nood hielp met opvang bij haar 
thuis. Daniël woont nu tijdelijk bij Lies, op ‘den 
buiten’. VLOS nam ondertussen ook Daniëls dos-
sier onder handen. Onze pro-deo advocaat ver-
stuurde het naar Dienst Vreemdelingenzaken in 
Brussel. Daniël mag opnieuw hopen op een betere 
toekomst. 

Lees meer op pagina 4 van deze Vloskrant!

JOzEf HErTSENS (Coördinator VLOS vzw)



Wat na 15 december?

VLOSnieuws

VAN 15 SEpTEmBEr TOT 15 DECEmBEr LOOpT EEN SpECIALE prOCEDurE 

Om mENSEN zONDEr pApIErEN TE rEguLArISErEN. HET gAAT Om 

zO’N 100 000 mENSEN DIE AL ENIgE TIJD IN BELgIë VErBLIJVEN. VOOr 

HEEL wAT VLuCHTELINgEN BIEDT DE rEguLArISATIE EEN uITwEg uIT 

JArENLANgE ELLENDE. DuIzENDEN ANDErEN VALLEN ECHTEr uIT DE 

BOOT. HET gAAT DOOrgAANS Om mENSEN DIE AL LANg IN ONS LAND 

VErBLIJVEN, AAN DE kOST kOmEN IN HET INfOrmELE CIrCuIT EN  zICH 

NOOIT OffICIEEL rEgISTrEErDEN.
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besteden aan het bestrijden van kinder-  
armoede – dat opgenomen is in het Inter-
nationaal Verdrag voor de rechten van het 
kind. In deze context hamert onze organi-
satie erop dat armoede een onrecht is voor 
álle kinderen, met of zonder papieren.

Ook u kan in 2010 helpen om de rechten 
van kinderen in armoede te verdedigen! 
Je financiële gift kan ons een heel eind 
vooruit helpen! Je kan een bijdrage storten 
via 755-4480435-58. meer weten? Neem 
gerust contact op met Nina Henkens, via 
nina.henkens@kinderenzonderpapieren.
be of via 03 766 29 13.

Basiswerkers en vrijwilligers worden 
elke dag geconfronteerd met extreme 
armoedesituaties, die ook de ontwikke-
ling en de kansen van kinderen fnuiken. 
Zo’n 70% van de kinderen, waarvan de 
ouders buiten de EU geboren werden, 
leeft bij ons in armoede… De ‘gekleurde 
armoede’ in België is één van de hoogste 
percentages in Europa. 

2010 wordt het Europese Jaar van de Ar-
moede. Bovendien krijgt ons land volgend 
jaar het voorzitterschap van de Europese 
unie. Voor de Beweging voor kinderen 
zonder papieren is dat een aanleiding 
om volgend jaar uitgebreid aandacht te         

Europees jaar van de armoede: ook voor kinderen zonder papieren!

Wie komt in aanmerking voor regulari-
satie? De vijf belangrijkste criteria op een 
rijtje: 

1. mensen die in een abnormaal lange asiel-
procedure verwikkeld zijn, of vroeger al 
eens zo’n lange procedure doormaakten.
2. mensen die zich in een ‘prangende hu-
manitaire situatie’ bevinden. zo’n situatie 
houdt in dat een uitwijzing een bijzonder 
groot leed zou berokkenen dat in strijd is 
met de internationale mensenrechtenver-
dragen.
3. gezinnen met schoolgaande kinderen 
verkeren in zo’n prangende humanitaire 
situatie. Hen uitwijzen is in strijd met het 
kinderrechtenverdrag van de Verenigde 
Naties – dat ook door België geratificeerd 
werd. Toch moeten ook gezinnen met 
schoolgaande kinderen al minstens vijf jaar 
in België verblijven én hun asielprocedure 
moet langer dan één jaar geduurd hebben. 
4. kandidaat-regularisanten moeten min-
stens vijf jaar in België zijn. Een andere 
voorwaarde is dat men hier vóór 18 maart 
2008 een tijdje wettelijk heeft verbleven. 

Verder moet men kunnen aantonen 
‘duurzaam lokaal verankerd’ te zijn, het-
geen inhoudt dat men sociale banden heeft 
en Nederlands spreekt.
5. wie sinds 31 maart 2007 in ons land 
verblijft en  een arbeidscontract kan voor-
leggen, komt in aanmerking voor de zoge-
naamde ‘economische regularisatie’.

De drie eerste criteria blijven van kracht na 
15 december. De laatste twee worden half 
december stopgezet. Voor heel wat mensen 
moet het dus snel gaan. Vluchtelingen kre-
gen amper drie maand de tijd om een aan-
vraagdossier samen te stellen. De precieze 
voorwaarden omtrent het arbeidscontract 
werden pas in oktober duidelijk. Ook bij 
de potentiële werkgevers bestond heel 
wat verwarring over de nieuwe richtlijn. 
Vroeger was het noodzakelijk dat een 
vluchteling over ‘papieren’ beschikte, alvo-
rens hij/zij een arbeidscontract kreeg. En 
nu is het plots omgekeerd. 

VLOS stelt vast dat heel wat mensen nog 
altijd geen stappen ondernamen om een 

aanvraag op te starten. Sommigen zijn 
niet op de hoogte van de eenmalige regu-
larisatie, anderen hebben schrik om na de 
aanvraag opgepakt en uitgewezen te wor-
den. De informatie-verstrekking door de 
overheid is vaak ontoereikend. gelukkig 
staken heel wat ngo’s en lokale organisa-
ties de handen uit de mouwen. VLOS 
nam in Sint-Niklaas het voortouw om 
zitdagen te organiseren – waar mensen 
terecht konden voor informatie en het  
opstellen van een persoonlijk dossier.
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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!

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 

Bestel je kalender voor 2010 !

De nieuwe kalender ‘Feesten met de 
buren’ 2010 is nu beschikbaar voor 8 
euro. Een prachtige, bijhorende cd (‘Pro-
fundo’) kost 10 euro. Bestellen bij jozef.
hertsens@vlos.be of via 03 766 29 13.

a g e n d a
Vanaf ma 23/11 
Campagne en cd ‘Vluchteling 
word je niet uit vrije wil’ 

Speciaal voor de nieuwe campagne van 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen maakte het 
meisjeskoor Scala een exclusieve versie van 
‘België’, een hit van de Nederlandse groep 
Het goede Doel. Het resultaat kun je    
horen op cd-single, bij VLOS te koop voor 
twee euro. meer info op www.vluchtelin-
genwerk.be. Bestellen kan via danny.snie-
ders@vlos.be of via 03 766 29 13.

Een eenmalige regularisatie is en blijft 
een kortetermijn-oplossing. zolang Bel-
gië geen asiel- en migratiebeleid heeft, 
stevenen we ook in de toekomst af op een 
herhaling van deze eenmalige regularisa-
tie. Ook de Eu en de andere Europese 
landen hebben nog steeds geen duidelijk 
en coherent migratie-beleid rond inter-
nationale migratie. Dat is nochtans drin-
gend nodig, want het aantal vluchtelin-
gen en migranten zal blijven toenemen. 
Conflict en armoede doet mensen mas-

saal uitwijken. zolang er geen globale 
aanpak is voor een aantal structurele 
problemen, zullen mensen op zoek gaan 
naar een nieuwe toekomst in het westen. 
En dat hou je niet tegen met wetteksten 
of het bouwen van metershoge muren.

Heel wat mensen beschouwen asiel en 
migratie als een bedreiging, en niet als een 
opportuniteit. Onterecht. gezien de ver-
regaande vergrijzing van onze maatschap-
pij, hebben we over enkele jaren nood 
aan nieuwe arbeidskrachten om onze 
economie draaiende te houden. Of onze 
politici het nu graag hebben of niet: eco-
nomische migratie wordt één van dé poli-
tieke hangijzers van de toekomst. VLOS 
wil erop toezien dat we mensen toelaten 
en opnemen in onze maatschappij. Niet 
enkel omdat we hen nodig hebben, maar 
vooral omdat zij ons nodig hebben. 

pIET wILLEmS (medewerker VLOS)

Za 12/12 & zo 13/12 
VLOS op Villa Trade
  
Tijdens het weekend van 12 en 13 decem-
ber vindt het Villa Trade-winterfestival 
plaats, op de grote markt in Sint-Niklaas. 
VLOS geeft present met twee uitgebreide 
info- en verkoopstands. Breng ons gerust 
een bezoekje op zaterdag, van 15u tot 22u. 
Om 22 is er een gratis optreden van un 
peu de Tout, met een opzwepende mix 
van balkanbeats en wereldmuziek. zondag 
kan je van 11u30 tot 12u30 naar een gra-
tis aperitiefconcert van solidariteitskoor      
resolut. Aansluitend is de geschenken-
markt open van 12u30 tot 21u. 

“Eenmalige regularisa-
tie is een oplossing op 
korte termijn. Zolang 
België geen asiel- en 
migratiebeleid heeft, 
stevenen we in de 
toekomst af op een 
herhaling van de een-
malige regularisatie”

Ma 14/12
VLOS-medewerkersvergadering

Iedereen van harte welkom op de 
medewerkersvergadering van VLOS. Op 
de agenda staat onder meer de voorberei-
ding van het VLOS-nieuwjaarsfeest. we 
starten om 19u30 in het VLOS-centrum, 
kasteelstraat 4 in Sint-Niklaas. 

Zo 20/12 Kdo! 

kdo! is een onvergetelijk spektakel van 
franco Dragone (Cirque du Soleil), in-
clusief muziek, indrukwekkende stunts 
en projecties. De Nationale Loterij en het 
Vlaams Netwerk van verenigingen waar 
armen het woord nemen, sloegen de han-
den in elkaar om vluchtelingen een onver-
getelijke kdo!-avond te bezorgen. VLOS 
legt op 20 december een bus in naar het 
spektakel in Vorst Nationaal. 

Za 09/01 VLOS-nieuwjaarsfeest

Het jaarlijkse nieuwjaarsfeest van VLOS 
start om 17u in het College. Op het pro-
gramma opnieuw de beproefde formule, 
met een buffet, aperitiefjes en leuke optre-
dens. Iets voor jou? Schrijf  je in vóór za-
terdag 2 januari, via jozef.hertsens@vlos.
be of via 03 766 29 13. Tot dan! 



Rudy Menten draait de jongste weken  
bijna voltijds mee met VLOS. Rudy is 
een handige allround-klusser die mee-
helpt om de tijdelijke opvangplaatsen 
van onze vluchtelingen een grondige 
opknapbeurt te geven.

“Eind augustus klopte ik voor het eerst 
aan bij VLOS. Ik wilde iets omhanden 
hebben om m’n vrije tijd zinvol te be-
steden. Na een goed gesprek met Jozef, 
ging ik meteen aan de slag in de Vlosba-
zar. Het contact met de mensen zonder 
papieren liep heel vlot. Enkele dagen 
later leerde ik ramesh kennen, die al 
jaren vrijwilligerswerk doet bij VLOS. 
Sindsdien zijn we ongeveer dagelijks sa-
men op weg, om boodschappen te doen 
en goederen op te halen voor de Vlosba-
zar en de Vloskruidenier. Ondertussen 
groeide een hechte en vriendschappelijke 
band tussen ons tweeën.” 

“met het opknappen van de apparte-
mentjes help ik mee om het verblijf  van 
de vluchtelingen bij VLOS een stuk 
menselijker te maken. Ik heb me hier 

Vrijwill iger in beeld     R u d y  M e n t e n

Bouw mee aan een 
betere toekomst voor 
onze vluchtelingen!

Het verhaal van Daniël las je op 
de voorpagina van deze Vloskrant.                          
Daniels verhaal loopt parallel met dat 
van tientallen anderen bij VLOS. Al deze 
mensen lieten alles halsoverkop achter, 
omdat ze geen andere keus hadden. Alle 
medewerkers en vrijwilligers van VLOS 
werken elke dag aan een nieuwe start 
voor tientallen vluchtelingen. 

wil je graag meewerken aan een betere 
toekomst van Daniël en de anderen? Dat 
kan! Je kunt bijvoorbeeld VLOS finan-
cieel ondersteunen. Op die manier kun-
nen we het nodige doen om het leven 
van tientallen vluchtelingen opnieuw op 
de sporen te krijgen, en hen een mense-       
lijke en menswaardige toekomst te 
geven! Hartelijk bedankt alvast, en pret-
tige eindejaarsfeesten.

JOzEf HErTSENS (Coördinator VLOS)

nog geen minuut verveeld! Het geeft 
bovendien een goed gevoel om anderen 
vooruit te kunnen helpen. Ik zou ande-
re mensen meteen aanraden om vrijwil-
liger te worden bij VLOS. Een gewel-
dige ervaring!” 

Vrijwilliger worden bij VLOS? Neem 
contact op met Danny Snieders, via 
danny.snieders@vlos.be of via 03 766 
29 13.

Markant Sinaai gaat 
vreemd bij VLOS
VLOS vindt het een uitdaging om 
vluchtelingen en asielzoekers in contact 
te brengen met mensen van bij ons. In het 
kader van de ‘Ik ga vreemd’-campagne 
nodigt VLOS andere organisa-ties en 
scholen uit voor een ontmoeting en een 
maaltijd met mensen zonder  papieren. 
Vorige maand was Markant op bezoek 
in het VLOScentrum. Een reactie van 
Daniëlle, één van de leden van Markant 
Sinaai.

“Onze groep werd hartelijk ontvangen 
door Jozef, Danny, Christina, mary, Sa-
muel en monica. Danny gaf een woord-
je uitleg bij de werking van VLOS, en          
vervolgens werden we meteen uitgenodigd 
aan een feestelijk gedekte eettafel.” 

“De kip moambé was echt overheerlijk, 
net als de rijst. we stelden kokkin monica 
vragen over het recept, de kruiden, en-
zovoorts. we praatten over het moeder-
land van de vluchtelingen, maar ook over 
koetjes en kalfjes  - bijvoorbeeld over het 
weer en de Belgische culinaire gewoonten. 

De vluchtelingen leverden een geweldige 
inspanning om zoveel mogelijk Neder-
lands te praten, dat werd aangevuld met 
flarden frans, Engels en een occasioneel 
gebaar. kortom, een heel gezellige, boei-
ende en gastvrije ontmoeting!”
 

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

StEun VLOS MEt EEn giFt!

Voor een gift vanaf 30 euro ontvangt  u 
een fiscaal attest. U kan overschrijven 
via Caritas Internationaal vzw, Liefda-
digheidsstraat 43, 1210 Brussel, met 
vermelding: “P 163 VLOS”.

Indien u geen fiscaal attest wenst, kan u 
rechtstreeks storten op rekeningnum-
mer 755-1533254-28 via VLOS vzw, 
Kasteelstraat 4, 9100 Sint-Niklaas.

Indien u gedurende langere periode 
wil steunen, kan u een permanente op-
dracht geven aan uw bankinstelling.


