
‘Onderwijs als sleutel voor een nieuwe toekomst’
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De zeventienjarige Naim ziet er niet goed uit. 
Naim vluchtte met zijn familie naar een kamp 
in Iran, waar hij opgroeide. Zijn vader werd ver-
moord in Afghanistan. Op zijn zestiende zag 
Naim niet langer een toekomst in Afghanistan of 
Iran. Hij besloot zijn kans te wagen in het verre 
Europa. Maar liefst een volledig jaar was hij onder-
weg naar Europa. In 2009 strandde hij uiteindelijk in 
België, waar hij een asielaanvraag indiende. Onder-
tussen is hij uitgeprocedeerd. De hoofdreden is dat 
Naim uit een vluchtelingenkamp komt – en dat is 
tenslotte geen oorlogssituatie. 

Naim heeft geen diploma’s. Ja, hij kan hard werken, 
en hij is een echte doorzetter. Net als zijn overleden 
vader kan hij kleren maken en verstellen. Maar daar 
ben je niets mee in België. Naim beseft dat hij een 
degelijke opleiding nodig heeft als hij iets wil opbou-
wen in België. Dat was ook zijn eerste vraag toen hij 
uitgeput bij VLOS aanbelde: “Ik wil naar school, en 
als het kan ook een bed, wat brood en een bad.”

Naim is één van de vele jongeren die verdomd goed 
beseffen dat scholing dé sleutel is voor een toekomst 
zonder armoede. Naim wil graag aan de slag in de 
bouw, dus schrijven we hem in voor het volwas-
senenonderwijs. VLOS ondersteunt een twintig-
tal jongeren bij hun opleiding. Zo’n opleiding is                  
natuurlijk niet gratis: 125 euro inschrijvingsgeld, 200 
euro gereedschap en kledij. Verder nog een cursus 
Nederlands van 70 euro... Eén semester school kost 
ongeveer 400 euro. De jonge vluchtelingen kunnen 
die som onmogelijk uit eigen zak betalen, dus geeft 
VLOS hen een renteloze lening.  

VLOS begeleidt met veel geduld en inzet kleuters, 
kinderen en jongeren zonder papieren bij hun eerste 
schoolervaring. We zien dat de meeste jongeren      
dolgraag naar school willen, maar dat de juiste kennis 
en ervaring in eerste instantie ontbreekt. VLOS doet 
er wat aan, en zet hen op de juiste weg. 

JOZEf HErtSENS (Coördinator VLOS)

foto: drie generaties 
Roma verenigd in één 
gezin. Lees verder op 
p2.



Opening Roma Cultureel Centrum:

‘Cultuur,  tradit ie  en ontmo eting’
De ROma Van Sint-nikLaaS én het WaaSLanD kunnen teRecht FieR 
zijn. enkeLe Weken teRug OpenDe hun eigen ‘ROma cuLtuReeL       
centRum’ (Rcc) De DeuRen. De aFgeLOpen Weken beLeeFDen De ROma 
uit De heLe StReek De RamaDan in het Rcc. aLS keRS Op De taaRt iS 
eR Op het einDe Van De RamaDan het LangVeRWachte SuikeRFeeSt. 
met De OpRichting Van het Rcc gaan VLOS en De LOkaLe ROma in 
tegen De heeRSenDe tRenD Van StigmatiSeRing en cOLLectieVe 
uit-Wijzing Van gROte gROepen ROma. het gLOeDnieuWe Rcc iS hét                        
beWijS Dat het OOk anDeRS kan – een VOORbeeLD Van integRatie 
en SamenWeRking VOOR aLLe LiDStaten en beVOegDe inStantieS               
binnen De euROpeSe unie. 

dat ze samen met een begeleider een     
‘vrijwillige’ terugkeer voorbereiden. 

Dit klinkt misschien aannemelijk, maar 
dat is het bij nader inzien duidelijk niet. 
Unicef Duitsland onderzocht wat er 
bijvoorbeeld gebeurt met Kosovaarse 
kinderen na hun terugkeer in Kosovo. 
De Duitse overheid is begonnen met 
het terugsturen van 12 000 mensen uit 
minderheidsgroepen, waaronder 5 000 
kinderen. Zo’n 75 procent van de terug-
gekeerde kinderen maakt de school niet 
af, omwille van taalproblemen. Boven-
dien is de Kosovaarse overheid niet in 
staat om de mensenrechten van haar in-                       
woners afdoende te beschermen, en te 

De Roma waren afgelopen zomer niet uit 
het nieuws, naar aanleiding van  proble-
men met huisvesting en het opstellen van 
hun woonwagens. Overal ziet men Roma 
liever vertrekken. De Franse overheid is 
begonnen met een grootschalige, maar 
onwettige repatriëring van duizenden 
Roma. Ook de Belgische regering van 
lopende zaken maakt ondertussen plan-
nen om zoveel mogelijk gezinnen zonder 
papieren het land uit te zetten. 

‘Opvang in ruil voor terugkeer’, zo luidt het 
nieuwe credo. Gezinnen die beroep willen 
doen op de wettelijke voorzieningen voor 
kinderen zonder wettig verblijf mogen het 
asielcentrum terug in op één voorwaarde: 

‘Na gedwongen terugkeer wacht kinderen een twijfelachtig lot’

De opening van het rCC was een hele 
opluchting voor de roma, die al een tijdje 
op zoek waren naar een geschikte locatie 
voor hun culturele activiteiten. Begin jaren 
2000 hadden de roma een vaste stek in 
de Sint-rochusschool, maar sinds 2006 
waren ze opnieuw op zichzelf aangewezen 
wat betreft ontmoeting, culturele acti-
viteiten of aangepaste Koranlessen. Naar 
aanleiding van het Offerfeest werd telkens 
een feestzaal gehuurd, maar daar bleef het 
bij. Een hele tijd lang was er uitzicht op een 
nieuwe uitvalsbasis in de Consciencestraat, 
maar uiteindelijk belandde het project op 
een doodlopend spoor. 

Maar dit keer is het gelukt. Na drie maand 
hard zwoegen werd een oud magazijn 
omgetoverd tot een ruime ontmoetings-
ruimte met leslokalen, gebedsruimte, 
sanitair en een wasvoorziening. De roma 
zijn oprecht trots op wat ze verwezenlijk-
ten in Sint-Niklaas. Op 6 augustus werd 

het rCC officieel én feestelijk geopend. 
Bij de opening waren ook Marokkaanse, 
Bosnische, Albanese en turkse delegaties 
aanwezig. 

De roma hebben grote plannen met het 
rCC. Op vraag van heel wat ouders – van 
jongens van negen tot veertien jaar – wil-
len de initiatiefnemers lessen organiseren 
over de Belgische cultuur en gewoontes. 
De ouders willen hun kinderen vooral 
beter informeren over de onderwijsre-
gels en de wetten in België. Veel roma 
waren in hun thuisland namelijk kansloos 
en kregen geen enkele opleiding. Verder 
zijn er ook lessen in de eigen romataal, 
-cultuur en –traditie. Er komt ook een 
werking voor meisjes en vrouwen, met 
vertrouwenspersonen die kennis hebben 
van aangepast onderwijs en vroedkunde. 
Elke vrijdag komt een grote groep roma 
samen voor het gebed. Aansluitend 
verdelen de aanwezigen zich in groepjes 
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over de verschillende leslokalen in het 
rCC, om te praten over politiek, religie 
en opvoeding in de EU en Balkan. De hele 
werking van het rCC wordt geleid door 
een 18-koppige stuurgroep. De sterke 
start van het rCC is opsteker voor VLOS 
en alle roma die er over de vloer komen. 
In het rCC kunnen mensen zichzelf zijn 
en zich ten volle ontplooien. 

voorzien in degelijke huisvesting, onder-
wijs en gezondheidszorg. 

Het VLOScentrum ziet nu sommige van 
de uitgewezen Duitse romagezinnen 
opduiken in Sint Niklaas. Ook in Bel-
gië   krijgen ze geen opvang (wegens de 
aanhoudende opvangcrisis) of materiële 
steun voor hun kinderen. De Beweging 
voor Kinderen Zonder Papieren vraagt 
dat de bevoegde instanties rekening 
houden met het lot dat de kinderen te 
wachten staat bij hun terugkeer. 

Meer weten? Contacteer Nina Henkens 
via nina.henkens@kzp.be of via 03 766 
29 13.



Zaterdag 2 oktober 
Manifestatie Rechtvaardige Recht-
spraak voor Slachtoffers

Nerkiz S. verloor haar man en twee zoontjes in 
brand die opzettelijk werd veroorzaakt. De dader 
werd veroordeeld tot amper drie maand cel. Een 
bijzonder lichte straf voor een zware misdaad. 
Op 2 oktober is er een manifestatie om een recht-
vaardiger straf te eisen. De optocht start om 15u 
op de Sint-Niklase Grote Markt. Een petitie en 
extra informatie kan je bijgevoegd vinden in deze 
Vloskrant.  
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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                
administratieve 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 

meer info: www.kms.be     dit is een initiatief van AMOS|Oecumenisch netwerk christenen & migratie    p.a. KMS vzw   Huidevettersstraat 165 - 1000 Brussel

Zondag 10 oktober Familiebrunch

VLOS nodigt iedereen uit voor haar zevende 
familiebrunch, op zondag 10 oktober. Je bent 
welkom vanaf 11u in het Koninklijk Atheneum, 
Parklaan 89 in Sint-Niklaas. Meer informatie 
vind je in het bijgevoegde inschrijfformulier. tot 
dan!

Dinsdag 12 & woensdag 13 oktober 
Startavonden Welzijnszorg 

tijdens de twee startavonden van Welzijnszorg 
wordt gefocust op het thema arbeid, en meer 
specifiek op vluchtelingen/asielzoekers die clan-
destien werk verrichten. Ook VLOS neemt 
deel aan beide startavonden in Gent, met onder 
meer een interactieve stand en getuigenissen van 
VLOS-vrijwilligers en jonge Afghaanse vluchte-
lingen. Iedereen welkom op dinsdag 12 en woens-
dag 13 oktober om 18u, in gebouw D van de    
Hogeschool Gent (Voskenslaan). 

Vrijdag 15 oktober 
Armoededebat CAW Waasland

Op vrijdag 15 oktober organiseert CAW een de-
bat over armoede, in samenwerking met Vorm-
ingplus, De Springplank en VLOS. Aansluitend 
is er een voorstelling van het boek ‘Ik ben Iemand/
Niemand’. Het debat en de voorstelling vinden 
plaats in de Gasmeterstraat 81 in St-Niklaas.

Zondag 17 oktober 
Dag van Verzet Tegen Extreme Armoede

Samen met Welzijnsschakels en De Springplank 
vertrekt VLOS op 17 oktober met een bus naar 
Brussel, om er deel te nemen aan de manifestatie 
naar aanleiding van de Dag van het Verzet te-
gen Extreme Armoede. Wie gratis mee wil, geeft 
een seintje via info@vlos.be of via 03 766 29 13.  
Meer info via www.vlos.be.

a g e n d a

Dinsdag 12 oktober 
Stop opvangcrisis voor het wintert!

Met de winter in zicht, staat opnieuw een opvang-
crisis voor de deur. Steeds meer vluchtelingen   
blijven letterlijk in de kou staan. Bij de start van 
het nieuwe parlementaire jaar (rond 12 oktober) 
zijn acties gepland om dringende maatregelen te 
vragen. Wie mee wil, geeft een seintje via info@
vlos.be of via 03 766 29 13.  Meer info via vlos.be

De vijftiende editie van Villa Pace 
was een schot in de roos voor VLOS. 
Nooit eerder was de organisatie zo 
nadrukkelijk aanwezig op het Sint-
Niklase stadsfestival. Zo waren er maar 
liefst drie verkoopstands van VLOS en 
de Beweging voor Kinderen Zonder 
Papieren. Verder ook infostands, een 
kraampje dat de Afghaanse solidariteit 

Villa Pace 2010: prachtig huzarenstukje
in de verf zette. En natuurlijk ook de 
heerlijke eetstands en de prachtige 
foto’s van Paul De Malsche. VLOS    
bouwde ook mee aan de kraampjes 
en de verlichting van zo’n 120 andere 
stands op de Wereldmarkt. Het werd 
een prachtig geslaagd huzarenstukje! 
Dat allemaal dankzij de ongelooflijke 
inzet van alle VLOS-vrijwilligers… 

Vloskrant
REDactiE: Kasteelstraat 4, 9100 St-
Niklaas, 03 766 29 13, jozef.hertsens@
vlos.be 
MEDEWERKERS: Jozef Hertsens, Luc De 
Wilde, Lien Van De Ven, Nina Henkens, 
tilly De Maesschalck 
FOtO’S: Paul De Malsche    
EiNDREDactiE & LayOut: Filip Polfliet 
(postpigeon@gmail.com) 

Vloskrant ontvangen? De Vloskrant ver-          
schijnt vier keer per jaar. Heeft u vrienden 
die graag  de krant ontvangen? Sein hun 
gegevens door aan jozef.hertsens@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!



Vrijwill iger in beeld     L i e n  V a n  D e  V e n

Het wordt even wennen: het vertrouwde 
beeld met Nasim, die in de achtertuin van 
VLOS fietsen herstelt, is verdwenen. Na-
sim verhuisde naar een ‘echt’ atelier. In zijn 
atelier geeft Nasim oude en kapotte fiet-
sen een tweede leven, zodat vluchtelingen 
van VLOS zich voortaan op een betaal-
bare manier kunnen verplaatsen. 

Nasim vertelt enthousiast over zijn werk bij 
VLOS: “Ik vind het heel leerrijk om fietsen 
te herstellen. Het is een perfecte combinatie 
van aloude techniek en moderne technische 
vaardigheden, zoals je die bijvoorbeeld vindt 
bij een moderne mountainbike.”

Wegens plaatsgebrek bij VLOS, werkte 
Nasim in een geïmproviseerde werkplaats 
onder een boom in de tuin. Aan de tak-
ken van de boom hingen banden en wielen, 
iets verderop wachtte een hele rij fietsen op 
een grondig nazicht. Barre weersomstan-
digheden konden Nasim vaak weinig deren. 
Maar toch, in zijn atelier kan hij een stuk 
rustiger én efficiënter werken. 

Nasim kent elk schroefje en elk onderdeel 
van een fiets. Op die manier zorgt hij ervoor 
dat afgedankte fietsen niet op de schroot-
hoop belanden, maar nuttig gebruikt wor-
den door mensen die geen geld hebben voor 

een auto of het openbaar vervoer. Heel wat 
vluchtelingen bij VLOS zijn een stuk mo-
bieler nu ze een fiets hebben. Nasim: “Heel 
wat kinderen zonder papieren kunnen zich 
geen Buzzy Pazz veroorloven, en nu fietsen 
ze trots en op eigen houtje naar school. Op 
die manier voel ik heel wat waardering voor 
mijn werk.”   

Heb jij nog een fiets die je niet langer 
gebruikt? Je kan ‘m afleveren bij het          
VLOScentrum, (Kasteelstraat 4) of in de 
VLOSbazar (Aerschotstraat 37-39) of via 
03 766 29 13.

Nieuwe uitvalsbasis voor fietsherstelplaats 

tijdens haar opleiding orthopedagogie 
aan de Hogeschool Gent kwam Lien te-
recht bij VLOS. Gespreid over twee acade-
miejaren liep ze er heel wat maanden stage. 
Ook na haar studie blijft Lien zich vrijwil-
lig inzetten binnen de werking. Bij VLOS 
houdt ze zich vooral bezig met de werking 
voor Romakinderen. 

“Voor mijn afstudeerproject werkte ik 
een koffer uit met daarin zes sessies om te 
werken rond frustratie en agressie bij roma-
kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar. De 
koffer werkt aan de hand van spel- en beeld-
materiaal, op een participatieve manier. 

Elke woensdag help ik zo’n tien à vijftien 
kinderen bij het maken van hun huiswerk. 
Eerst haal ik de kinderen thuis op. rond 14u 
start ik dan met de huiswerkbegeleiding. Na 
de huistaken spelen we spelletjes met de hele 
groep. Ik vind de huiswerkbegeleiding bij 
VLOS heel boeiend. Ik zet me graag in voor 
de romakinderen, ik merk dat de kinderen 
telkens staan te popelen om elke woensdag 
naar het VLOScentrum te komen. 

Vrijwilliger worden bij VLOS? Neem 
contact op met Jozef Hertsens, via jozef.
hertsens@vlos.be of via 03 766 29 13.

Wonen in Sint-Niklaas: 
een huizenhoog probleem

De Grote Markt in Sint-Niklaas mag dan de 
grootste van het land zijn, de markt van de          
beschikbare woningen is er eerder krap. Zo 
komt het dat de huizenprijzen hoog zijn. Goed-
kope huizen zijn vaak onvindbaar (of gewoon 
onbewoonbaar). Nieuwkomers die in tijden 
van opvangcrisis neerstrijken in Sint-Niklaas,           
belanden al snel op straat. 

Heel wat mensen zonder dak boven het hoofd     
komen aankloppen bij VLOS, dat er in de regio om 
bekend staat dat het vluchtelingen en asielzoekers 
niet aan hun lot wil overlaten. VLOS helpt waar 
het kan, met materiële of financiële ondersteuning. 
Maar ook de draagkracht van onze organisatie kent 
haar grenzen. De voorbije jaren was VLOS on-
ophoudelijk op zoek naar betaalbare huurhuizen, 
als tijdelijke opvang voor wie geen dak boven het 
hoofd heeft. Die huuroptie bleek uiteindelijk geen 
betaalbare oplossing op lange termijn.  

Samenwerking met andere organisaties bracht soe-
laas. CAW en Straathoekwerk stapten samen met 
VLOS mee in een gloednieuw woonproject. Elk 
van de drie organisaties zetten hun beste beentje 
voor. Met de nodige inzet, kennis, rekensommen 
en ideeën slaagden we erin om van de Koning 
Boudewijnstichting een toelage te krijgen voor het 
project ‘Solidair Wonen’. 

Het geld werd besteed aan de huur, inrichting en 
renovatie van een ruime woning, die we voor een 
democratische prijs ter beschikking stellen aan vier 
nieuwe bewoners. Elk van de vier huurders heeft 
een heel andere sociale achtergrond – alle vier heb-
ben ze dus ook aangepaste begeleiding nodig. Eén 
ding hebben ze alle vier gemeen: ze dromen van een 
zelfstandig leven en een nieuwe toekomst.

Ondertussen werken we aan een aanvraagdossier 
voor een tweede woning. En wie weet slagen we 
erin om via het samenwerkingsverband nog andere 
projecten op poten te zetten? Deze  formule – sa-
menwerken met andere organisaties uit de sociale 
sector – is niet nieuw, maar het vraagt toch heel 
wat energie, vertrouwen en flexibliteit. Goede con-
tacten en het maken van stevige afspraken over ad-
ministratie en praktische organisatie zijn cruciaal 
om een dergelijke samenwerking te doen slagen.  

Voor ramesh, Mustafa, Julien en Martin biedt dit 
woonproject een tussenoplossing die perspectief 
biedt om later op eigen benen te kunnen staan. Op 
die manier kunnen ze meer tijd besteden aan an-
dere aspecten, bijvoorbeeld het zoeken naar werk. 

tenslotte hopen we dat het ‘Solidair Wonen’-    
project een signaal is voor gespecialiseerde open-
bare instanties, om actie te ondernemen tegen de 
trend van de exponentieel stijgende huizenprijzen 
en de bijhorende druk op kleine gezinsbudgetten. 

LUC DE WILDE (vrijwilliger VLOS)


