
Vrijwilligerswerk in de illegaliteit ? 

 

VLOS is reeds 17 jaar op weg met vluchtelingen. Wij zijn vrijwilligers, gedreven door het heilig vuur om 

mensen in grote nood bij te staan. Elk vanuit zijn levensovertuiging. Onze werking gaat mee met de 

vluchtelingen die hier stranden. Nu zijn dat vooral Syriërs, Afghanen, Irakezen en vluchtelingen uit 

brandhaarden in Afrika.  

Onder hen zijn er altijd mensen die ook bij ons “uit de boot vallen”. Een moeder met 3 dochters, uit 

Hamah in Syrië, wilden bij hun papa komen, die in België al verblijfsdocumenten had. Toch moesten 

zij door EU-regels terug naar hun eerste land van aankomst, Italië. Na 6 maanden ondergedoken te 

leven met ondersteuning van VLOS kregen zij nu in beroep toch verblijf. Een mirakel!  

 

Dit is ons werk: zorgen voor hen die niet gekregen hebben waar elke mens recht op heeft: “Een wettig 

verblijf”, om zo een toekomst te kunnen uitbouwen. 

Ik moet u hier niet vertellen dat wij dan regelmatig buiten de lijntjes kleuren van steeds restrictievere 

wetgeving.  

 

Woensdag 2 april 7u ’s morgens zullen wij niet licht vergeten.  

De recherche kwam bij ons thuis én op hetzelfde moment in 4 panden aan VLOS gelinkt. In opdracht 

van het parket zochten zij naar sporen van mensensmokkel, huisjesmelkerij en overtreding van de 

wooncode. Zij namen  alle PC’s en klasseurs mee uit ons VLOS-centrum waar wij mensen 

begeleiden.  

Daardoor totale paniek bij onze mensen in opvang. 15 mensen werden voorgeleid, waarvan 

uiteindelijk een Armeense gehandicapte moeder en haar zoon na twee maanden opsluiting 

gedwongen verwijderd werden. De anderen kwamen allen terug vrij. Zij zijn voornamelijk niet 

repatrieerbare uitgeprocedeerde vluchtelingen.  

 

Vanuit verontwaardiging over deze inval en razzia ontstond er spontaan een steungroep van 35 

organisaties uit Sint-Niklaas “De vrienden van VLOS”.   

Op 17 mei stapten 500 vrienden op in de “Bonte stoet der Menselijkheid”.   

Daags vóór de stoet kwam Jean Boyombe, die ook opgepakt werd bij de inval, vrij uit het “Centrum 

voor illegalen” te Merksplas en kreeg onbeperkt verblijf! Hij was reeds 10 jaar in België en kreeg eind 

2009 geen regularisatie door een procedurefout. Een tweede mirakel! 

 

Voor de Wereldvluchtelingendag 22 juni organiseerden “De vrienden van VLOS” een happening met 

het Solidariteitskoor “Weerbots”. 

Door de solidariteitsbetuigingen van vele goede mensen voelen wij enorme steun om de dakloze 

vluchteling niet in de kou te laten staan. 

Een slaapplaats geven, een warme maaltijd, kleding, is levensnoodzakelijk, maar onderschat het 

belang niet van menselijk contact. Onze vrijwilligers, waaronder veel vluchtelingen, die meehelpen in 

de VLOS-bazar, de sociale kruidenier, het magazijn en klussen doen, voelen zich goed doordat zij 

voor mekaar mogen zorgen als broers en zussen. 

 
Lucky uit Liberia, is staatloos verklaard. Maar daaraan is geen verblijfskaart gekoppeld. Lucky mag 
niet werken en heeft ook geen recht op een vervangingsinkomen. Hij helpt in onze VLOS-kruidenier 
tot ooit een nieuwe regering hem een verblijfsstatus wil geven.  

Lucky en Cor waren dolgelukkig wanneer zij de ganse zomervakantie de kinderen mochten 
“amuseren” op de speelpleinwerking. Wij misten hen dan wel in onze werking, maar nu weer met 
vernieuwde energie aan de slag in onze werking. 

Roman uit Irak stráált als hij mensen kan helpen en bedienen in de VLOS-kruidenier. Hij zorgt ervoor 
dat alles netjes op orde blijft. Nochtans was hij heel depressief toen hij bij VLOS kwam inwonen en 
helemaal niets om handen had. 



De Afghaanse jongemannen Reza, Ali Khan en Mortaza hebben de cursus hulpmonitor bij Tumult 
gevolgd en gingen mee op kamp om kinderen zonder papieren een fantastische zomerweek te 
bezorgen. 

Helen is Eritrese en heeft twee prachtige kindjes, die bij VLOS geboren zijn. Mama Helen is 
overgelukkig in de VLOS-bazar als zij Vlaamse mensen in armoede kan helpen bij het kiezen van 
kleedjes voor hun kinderen. Papa Abdurahman moet dan maar babysitten! 

Ook de klusjesdienst geeft veel voldoening aan de vluchtelingen. Elke morgen staat een groepje 
vrijwilligers paraat aan het VLOS-magazijn, om er met de bestelwagen op uit te trekken en mensen te 
helpen. Drie maal per week doen zij de ronde van het Waasland om voedsel op te halen. Onder de 
kundige leiding van Jef, Rudy, Ludwig en Willy leren zij meubelen monteren, fietsen en apparaten 
herstellen en de voedselopslag beheren. Hetzelfde team is ook de motor achter de opbouw van de 
Wereldmarkt op Villa Pace. Een groepje van twintig vluchtelingen verzet er telkens hemel en aarde om 
alle kraampjes tijdig op te stellen. En sinds enkele jaren runnen Helen en onze Ethiopische vrouwen 
er de afwasstand.  

Al deze mensen zonder papieren willen zich nuttig maken. Dan voelen zij zich weer goed in hun vel. 
Die kans krijgen zij bij VLOS. Toen zij aan het VLOS-centrum aanklopten waren zij moedeloos. Door 
hun vrijwilligerswerk voelen zij zich beter. Zij leren onze taal en gewoonten. Zij volgen elke week 
taalcursus bij VLOS, want de minister van onderwijs heeft hen uitgesloten van officieel 
volwassenenonderwijs. 

Roman, Haroun, Lucky en gezinnen zoals Helen en Abdurahman moeten kansen krijgen op onze 
arbeidsmarkt. Zij willen niet leven van een uitkering. Al deze jonge mensen moeten zich kunnen 
ontwikkelen via scholing en praktijkervaring kunnen opdoen. Bij VLOS kunnen wij hen vrijwilligerswerk 
aanbieden. Maar dit wordt ons kwalijk genomen.  

Wij mogen hen zelfs geen dak boven het hoofd aanbieden. Maar mensen in nood niét helpen is gelijk 
aan moord (naar de profeet Jezus Sirach 34,25). 

Samen met Welzijnszorg, Welzijnsschakels, Netwerk Tegen Armoede, KMS/AMOS en 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen ijvert VLOS voor minstens een tijdelijk verblijfsstatuut voor al degenen 
die niet terug kunnen gestuurd worden en hier hun toekomst willen opbouwen in solidariteit met onze 
mensen in armoede. 

VLOS heeft nood aan gemotiveerde vrijwilligers. Vooral in het VLOS-centrum, of een praktische job in 
onze VLOS-bazar, magazijn of kruidenier. Ook dringend een boekhouder. Altijd welkom voor een 
gesprek om samen af te tasten waar u zich goed bij voelt. 

Vrede en alle goeds! 

Jozef Hertsens 01 sep 2014 

 


