
‘Eerste vrieskou: gezin zkt. plaats in herberg’
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‘Op zoek naar een 
nieuwe toekomst’

Afghaanse jongeren 
stranden in Sint-
Niklaas. p2 

Agenda

Schrijf je in voor 
het Benefiet Kerst-
concert ten voordele 
van VLOS, op 
maandag 20 decem-
ber. p3

Opiniestuk

In België staan deze 
winter ruim 5 000 
mensen op straat. 
p4 

Vrijwilliger in beeld

Rudy Cap is 
chauffeur van de 
befaamde witte 
VLOS-bestelwagen.  
p4
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Op een maandagochtend staat de Tsjetsjeense 
Aslan in mijn kleine bureau. Hij is verkleumd en 
uitgehongerd. Hij smeekt om opvang voor zijn 
vrouw en zijn zes kinderen. Hij leefde enkele    
weken in een container zonder water, elektriciteit 
of verwarming. De barre winterkou dwingt hem 
om hulp te zoeken. VLOS is zijn laatste hoop.  

De Tsjetsjeense familie had geluk, al na enkele da-
gen hadden ze een verblijfplaats. Een zuster uit een 
groot landbouwersgezin gaf het gezin onderdak in 
haar ouderlijke (leegstaande) woonst. Onze klusjes-
mannen brachten vier bestelwagens vol meubelen en 
huisraad naar het huis. Verder kregen ze een pakket 
voedsel uit de Vloskruidenier (zie pagina 4) en een 
stapeltje kledij uit de Vlosbazar.

Een ander paar mouwen is het regelen van hun ver-
blijf. Vluchtelingen die via Polen naar België komen, 
krijgen hier onverbiddelijk een retourticket voorge-
schoteld. Zowel de moeder als de oudste dochter 

van het gezin zijn er slecht aan toe, zodat VLOS een 
medische regularisatie heeft opgestart. 

Het is een voorbeeld van de typische VLOS-werk-
wijze: heel direct noodhulp bieden, op een laagdrem-
pelige manier, om aansluitend een structurele oplos-
sing te zoeken en de mogelijkheden voor een langer 
verblijf te onderzoeken. Wanneer vluchtelingen bij 
VLOS aankloppen, staat het water hen vaak aan de 
lippen. Meestal hebben ze er dan al een lange tocht 
opzitten. Onderweg moeten ze bedelen voor onder-
dak en eten. Voor ons is het een onvoorstelbare situ-
atie: mensen die hun laatste restje trots en menswaar-
digheid noodgedwongen te grabbel moeten gooien. 

VLOS kon het gezin van Aslan op de goede weg 
zetten, naar een nieuwe toekomst. Met jouw steun 
kunnen we ook anderen helpen. Binnenin deze 
Vloskrant lees je hoe jij VLOS vooruit kan helpen.

JOZEf HErTSEnS (Coördinator VLOS)

foto: Josiane, actief in de 
Vloskruidenier,  samen 
met stagiaire Robin.  
Lees verder op p4.



Afghaanse jongeren massaal op de vlucht voor oorlog

‘O p zo ek naar  een nieuwe to ekomst ’
Na eeN traumatiSche eN LaNge VLucht BeLaNdeN afghaaNSe jON-
gereN OVeraL iN eurOpa. OOK iN SiNt-NiKLaaS SpOeLeN ze aaN. iN 
huN thuiSLaNd zijN ze KaNSLOOS: geeN SchOLiNg, geeN werK, geeN 
tOeKOmSt, eNKeL OOrLOg eN armOede. eeN eNKeLiNg Krijgt eeN 
VLuchteLiNgeNStatuut, SOmmigeN KuNNeN eeN BeSchermiNgSSta-
tuut VOOr ééN jaar BemachtigeN. 80% VaN de aaNVragerS heeft 
miNder geLuK eN mOet LeVeN zONder papiereN.

klasjes. De stoeltjes waren van kinderen 
zonder wettig verblijf, die van de ene op de 
andere dag door de politie naar een gesloten 
centrum werden gebracht. De respectieve-
lijke Ministers van Buitenlandse Zaken, 
Onderwijs en de burgemeester werden via 
de actie geconfronteerd met de onmense-
lijke gevolgen van hun beleid. Uiteindelijk 
besloot de regering in oktober 2008 om een 
alternatief te zoeken voor de opsluiting van 
kinderen. Via opvang in woonunits worden 
kinderen sindsdien door de Dienst Vreem-
delingenzaken begeleid in hun terugkeer. 

Ook op andere vlakken verrichtte de Be-
weging pionierswerk. Zo werd gelobbyd 
en nagedacht over het recht op onderwijs 
en de extreme armoedesituaties waarin 

Vanaf 1 januari 2011 zal de Beweging voor 
Kinderen zonder Papieren haar activiteiten 
grotendeels afbouwen. Dit wegens een ge-
brek aan financiële middelen en mankracht 
om medewerkster Nina Henkens in dienst 
te kunnen houden.  “Als voorzitter van 
de Beweging wil ik Nina oprecht bedan-
ken voor het pionierswerk dat ze de voor-
bije drie jaar verrichtte,” reageert Jozef 
Hertsens op de noodgedwongen inkrimp-
ing van de werking.

Kinderen zonder Papieren ontstond in 
2005, en strijdt sindsdien voor de rechten 
van gezinnen zonder wettig verblijf. De Be-
weging werd opgericht in Antwerpen, waar 
leerkrachten en sympathisanten destijds 
protesteerden tegen de lege stoelen in hun 

‘Beweging voor Kinderen Zonder Papieren krimpt werking in’

Een vijftiental jongens krijgt van VLOS 
niet enkel “brood, bed en bad”, maar ook 
steun om nederlandse lessen en een 
beroepsopleiding te volgen. Veel Afghaanse 
jongeren zijn zwaar depressief na jarenlang 
vluchten. VLOS zorgt voor een omgeving 
waar de jongeren zich veilig en geborgen 
kunnen voelen. Bovendien kunnen ze als 
vrijwilliger aan de slag in de werking van 
VLOS, waar hun werk gewaardeerd wordt. 

Ook Ali en zijn vriendin Djulijeta kwa-
men terecht bij VLOS. Ali raakte gewond 
in Afghanistan. Djulijeta is een 18-jarig 
roma-meisje, en ook zij heeft het niet 
makkelijk. De meeste van Ali z’n vrienden 
zien de toekomst somber in. Voor hen is 
een hongerstaking vaak de enige uitweg. 
De praktijk leert dat wie in hongerstaking 
gaat en volhoudt, kans maakt op een ar-
beidskaart. Ali, Djulijeta en een honderd-
tal anderen dolen nu rond in Brussel, op 
zoek naar een plaats om een zoveelste ge-
bouw te bezetten. na een eerste poging in 
een koud, leegstaand pand zonder sanitair, 
verwarming en elektriciteit, trachten ze op 
een andere locatie een tijdelijk onderkomen 
te vinden. VLOS, het Protestants Sociaal 

Centrum en AZIZ Zemst proberen 
politici te overreden om deze Afghanen 
een tijdelijk verblijf (met arbeidskaart 
C) te geven. Dat kan via een brede inter-
pretatie van het beschermingsstatuut, of 
door hen te regulariseren om humanitaire 
redenen. Zo krijgen ze kansen, via scho-
ling en werk. na een geslaagde petitie-
actie zet VLOS nu stappen om samen 
met Vluchtelingenwerk Vlaanderen en de 
juridische dienst van VMC aan te klop-
pen bij het bevoegde ministerie. De Af-
ghaanse asielzoekers blijven ondertussen 
manifesteren. Als deze aanpak niet lukt, 
starten ze allicht een hongerstaking.

Elke protestactie die de gezondheid 
schaadt, wordt afgekeurd door VLOS. 
Toch slagen we er niet in hen te overtui-
gen om af te zien van een hongerstaking. 
De jonge vluchtelingen zijn wanhopig, na 
een hele reeks asielaanvragen en het ein-
deloze ronddolen op straat. Een honger-
staking is een ultieme wanhoopspoging. 
Hopelijk heeft de Staatssecretaris voor 
Asiel en Migratie oren naar onze argu-
menten, zodat deze levensbedreigende 
actie kan gestopt worden.
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deze kinderen leven. Met succes: tijdens 
het Europese Jaar tegen de Armoede liet 
EU-voorzitter België de ‘undocumented 
children’ mee opnemen in de slotverkla-
ring. Ook  ‘Het Geheim van Youssef ’, het 
stripverhaal dat vorig jaar werd uitgebracht, 
was een groot succes. 

Met de huidige opvangcrisis, die in de eerste 
plaats kinderen zonder wettig verblijf treft, 
wordt pijnlijk duidelijk dat er nog veel werk 
voor de boeg is. Daarom wil de stuurgroep 
de deur niet definitief achter zich dichttrek-
ken, maar blijven zoeken naar middelen en 
enthousiaste vrijwilligers… 

Suggesties welkom via info@kinderenzon-
derpapieren.be of jozef.hertsens@vlos.be.

Ali Akbar Bakshi: nieuwkomer in Oost-Vlaanderen... én bij VLOS!
Na  een lange vlucht via Iran, Turkije, 
Griekenland, Italië en Frankrijk kwam 
de achttienjarige Ali Akbar Bakshi in 
België terecht, waar hij uiteindelijk 
aanklopte bij VLOS... Ali sloeg op de 
vlucht voor het aanhoudende geweld 
en de onmogelijke levensomstan-
digheden in zijn land. 

“Na vier asielaanvragen en evenveel 

Josiane De Pau, verantwoordelijke 
van de VLOSkruidenier, ontfermt 
zich over Joya, een Afghaanse 
jongeman. “Joya is heel lief en 
hulpvaardig. Mijn kinderen Daco, 
Ragna en Jordi zien hem ondertus-
sen als hun oudere broer.”

Zo’n acht jaar terug vertrok Joya uit 
Afghanistan, op de vlucht voor de ja-
renlange oorlog die het land teistert. 
De oorlog liet een een diepe indruk 
op hem na. In Afghanistan liet hij zijn 
ouders, broers en zussen achter. 

In Europa zocht hij een betere 
toekomst, maar die droom ging nog 
niet helemaal in vervulling. Joya 
kreeg nog steeds geen antwoord op 
zijn aanvraag tot regularisatie. Josia-
ne: “Zodra hij over papieren beschikt, 
wil hij werken, leren autorijden,... Net 
zoals de Belgen in zijn omgeving wil 
hij vrij en zelfstandig zijn. De dag dat 
hij een positief antwoord krijgt uit 
Brussel, is het feest bij ons thuis!”



Vanaf 2 december
Campagne Vluchtelingenwerk 
Via de slogan ‘De Make-over van hun leven. On-
gevraagd, toch geslaagd!’ vertelt de nieuwe cam-
pagne van Vluchtelingenwerk 50 persoonlijke 
verhalen, van 50 vluchtelingen, 50 levens die een 
dramatische make-over kregen. Verder wil deze 
campagne enkele misverstanden en vooroordelen 
rond vluchtelingen bijsturen. Vanaf 2 decem-
ber kun je alle interessante verhalen, data en ge-
tuigenissen van vrijwilligers bekijken op www.
vluchtelingenwerk.be.
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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

Maandag 20 december
Benefiet Kerstconcert t.v.v. VLOS

Zaterdag 8 januari
Nieuwjaarsfeest VLOS 

Het dertiende nieuwjaarsfeest van VLOS start 
om 17u in het College (ingang via r. Van Brit-
somstraat). Doel is om vluchtelingen en mensen 
die bij ons in armoede leven een gezellig nieuw-
jaarsfeest aan te bieden. Alles wordt zorgvuldig 
klaargemaakt door vrijwilligers van VLOS. Wie 
een handje wil toesteken, neemt graag contact op 
met het VLOS-secretariaat. Meer info via 03 766 
29 13 of info@vlos.be.

a g e n d a

Vrijdag 21 januari
Opiniewedstrijd rond migratie

Op vrijdag 21 januari om 19u30 maakt KMS-
AMOS de winnaar bekend voor beste opiniestuk 
rond het thema Migratie (‘Migratie heeft oorza-
ken, pers bericht erover’). Met de prijs beloont 
KMS-AMOS jongeren van 18 tot 35 jaar die 
met een scherpe blik en een vlotte pen berichten 
over migratie. De uitreiking vindt plaats in de 
Stadsbibliotheek van Sint-niklaas. De toegang is 
gratis, een vrije bijdrage voor VLOS is welkom. 
Meer informatie via www.kms.be/amos. 

Ali Akbar Bakshi: nieuwkomer in Oost-Vlaanderen... én bij VLOS!

Vloskrant
RedACtIe: Kasteelstraat 4, 9100 St-
Niklaas, 03 766 29 13, jozef.hertsens@
vlos.be 
MedeweRKeRS: Jozef Hertsens, Luc de 
wilde, Piet willems, Josiane de Pau, Rudy 
Cap, 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!

negatieve antwoorden was ik moe, kapot 
en teleurgesteld. Ik hoorde via een vriend 
van het bestaan van VLOS. Ik kon nergens 
meer heen, VLOS gaf me een matras om 
te slapen. En nog belangrijker: ik kon 
opnieuw naar school.”  

Ali is één van de vele nieuwkomers die 
zich de afgelopen decennia in onze regio 
vestigden. Zijn aangrijpende verhaal kun 

je lezen in de gratis publicatie ‘Iden-
titeit: Oost-Vlaming. Etnisch-culturele 
diversiteit in onze provincie’. 

Je kan de publicatie gratis bestellen 
via het Provinciebestuur Oost-Vlaan-
deren, via mireille.vercauteren@
oost-vlaanderen.be, via 09 267 71 40, 
of je kan downloaden via www.odice.
be of www.oost-vlaanderen.be 

Op maandag 20 
december om 20u 
organiseert VLOS 
een kerstconcert in 
de H. familiekerk, 
in het Sint-niklase 
fabiolopark. De 
inkom is 12 euro 
en gaat integraal 
naar werking van 
VLOS, dat zich 
belangeloos inzet 
voor vluchtelingen in nood. Met jouw steun kan 
VLOS hen steun en warmte geven in de koude 
winterdagen! na het kerstconcert is iedereen wel-
kom om een glaasje glühwein of warme chocola-
demelk te drinken. Laat de vluchtelingen niet in 
de kou staan en schrijf je in voor het kerstconcert, 
via  lindavanhandenhoven@gmail.com of via 03 
776 44 33. Tot dan!



Vrijwill iger in beeld     R u dy  C a p

In de VLOSkruidenier kunnen vluchte-
lingen en asielzoekers sinds 2005 terecht 
voor voeding en andere benodigheden 
voor het huishouden (bijvoorbeeld zeep, 
toiletpapier, waspoeder,...). “Alle spullen 
uit de Vloskruidenier zijn afkomstig van 
de Voedselbank, de EU of lokale bak-
kerijen. Aanvullende basisvoeding wordt 
aangekocht in lokale supermarkten,” ver-
telt Josiane De Pau, verantwoordelijke van 
de Vloskruidenier. 

Mensen zonder papieren beschikken door-
gaans niet over een inkomen om levensmid-
delen of andere noodzakelijke aankopen 
te doen. Bij de Vloskruidenier kunnen ze 
elke week een aantal producten gratis opha-
len. De hoeveelheid levensmiddelen wordt 
bepaald volgens een puntensysteem. Die 
punten men één keer per week kan inruilen 
in de Vloskruidenier.

Vooral voor grote gezinnen betekent de 
Vloskruidenier een groot verschil. Door-
gaans is er een gevarieerd aanbod levens-
middelen, zodat de bezoekers thuis een ge-
zonde maaltijden kunnen samenstellen voor 
het hele gezin. Vooral basisingrediënten als 
vlees, olie, eieren en suiker zijn erg in trek. 
Ook waspoeder en luiers zijn populaire pro-
ducten. 

“Soms, als het minder druk is, komen 
mensen hun verhaal vertellen. Sommige 
mensen kennen me omdat ik ook bij andere 
organisaties heb gewerkt. De drempel om 
te praten is dan lager. Aansluitend bij de 
opening van de Vloskruidenier is er telkens 
permanentie, waar vluchtelingen terecht 
kunnen met hun hulpvragen. Voor een in-
formele babbel met andere mensen kunnen 
ze ook terecht in de ontmoetingsruimte van 
VLOS,” besluit Josiane.
 
Heb jij  levensmiddelen, kuisproducten of 
hygiënische producten die je aan VLOS 
wil schenken?  Neem contact op  via 03 766 
29 13 of via info@vlos.be. 

Vloskruidenier maakt het verschil

wie een beetje vertrouwd is met het Sint-
Niklase straatbeeld, kent ongetwijfeld 
Rudy Cap. Rudy is vrijwilliger en vaste 
chauffeur van de bekende witte bestelwa-
gen van VLOS. Samen met Rudi Men-
ten en Ramesh vormt Rudy Cap het zo-
genaamde RRR-team, dat de werking van 
VLOS logistieke vleugels geeft. 

“Met ons drieën staan we onder meer in voor 
de bevoorrading van de Vloskruidenier. Drie 
keer per week halen we brood op bij bakker 
Jan, of we rijden langs bij de lokale Colruyt, 
GB en de Voedselbank. Voor de Vlosbazar 
halen we tweedehands kledij, huishoudspul-
len en meubilair op, dat we later ook bij an-
dere mensen bezorgen... Mijn drijfveer? Ik 
vind het boeiend werk, samen met m’n goeie 
vrienden rudi en ramesh. Ook het contact 
met mensen uit Afghanistan, Afrika of Azië 
werkt heel inspirerend. Samenwerken met 
zoveel verschillende nationaliteiten zorgt 
soms voor grappige misverstanden, zoals die 
keer toen we bijna op het verkeerde adres 
de meubelen meenamen. Of toen we per 
ongeluk verzeilden in een inboedelverdeling 
onder politietoezicht...”

“Sinds een tijdje heb ik een relatie met Taty-
ana. Ze komt uit Kazachstan. Ik begrijp nu 
beter hoe moeilijk het is om hier overeind te 

blijven als nieuwkomer. Zo komt het dat ik 
veel opener ben geworden, meer betrokken 
bij VLOS en de vluchtelingenproblema-
tiek. Het lukt me ook beter om me over een         
tegenslag heen te zetten, of de waarde van 
solidariteit of helpende handen in te schat-
ten. Ik heb – letterlijk en figuurlijk – een 
heel eind afgelegd, en de weg loopt hopelijk 
nog lang niet op z’n eind.”  

(*) de bestelwagen van VLOS werd voor 50 % medege-
financierd door UFB (United Fund Belgium)

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

In België staan deze winter 
ruim 5 000 mensen op straat

Mensen gaan op de vlucht omdat ze vrezen voor 
hun leven. Ze vragen asiel aan in een veilig land. 
Anderen verlaten hun land omdat ze er geen 
toekomst zien voor zichzelf en hun gezin. Bij 
asielaanvragen maakt de overheid onderscheid 
tussen ‘politieke’ en ‘economische’ motieven. 
Dit onderscheid is niet relevant wanneer on-
veiligheid, oorlog, armoede en honger het leven 
ondraaglijk maken. Mensen willen niet enkel 
overleven, ze willen vrede en zekerheid, opnieuw 
greep krijgen op hun leven. Daartoe doen ze het 
ondenkbare: ze rapen al hun moed bijeen en ont-
vluchten hun thuisland. Vanuit het oosten en het 
zuiden vatten mensen de lange en moeilijke tocht 
aan naar het welvarende westen.

Allemaal hebben ze een ongelooflijk verhaal. Ze 
waren slachtoffer of getuige van de meest extreme 
gebeurtenissen: moord en doodslag, foltering, 
oorlogsgeweld, hongersnood of zelfs het verliezen 
van werkelijk alles wat ze hadden. Als men na een 
gevaarlijke en moeilijke reis strandt in België, begint 
een lange periode van angst en onzekerheid over de 
afloop van de asielprocedure. Behalve frustratie 
over de hulp in het “beloofde” land, is er ook on-
macht om zelf de toekomst te bepalen. Psychische 
klachten en depressie zijn vaak het gevolg – en wor-
den doorgaans onvoldoende au sérieux genomen.

‘Asiel en Migratie’ is in ons land één van de hete 
hangijzers in de aanslepende regeringsonderhan-
delingen. Behouden (en zo mogelijk verbeteren) 
van de eigen welvaart lijkt richtsnoer van denken 
en handelen te zijn – niet solidariteit met de nood-
lijdende medemens. We beschouwen asielzoekers 
teveel als profiteurs van onze sociale zekerheid, we 
vergeten dat hij/zij in de regel een hardwerkende en 
bekwame medemens is, die we door het vergrijzen 
van onze bevolking nog hard nodig zullen hebben, 
om de economie te doen draaien. 

Het ontbreken van een coherente asiel- en migra-
tiepolitiek is de grootste oorzaak van de opvangcri-
sis waarmee we nu geconfronteerd worden. België 
is momenteel niet in staat de nieuwe asielzoekers 
de humane opvang te geven waar ze volgens de wet 
recht op hebben. Daardoor staan meer dan vijfdui-
zend personen, waaronder gezinnen met kleine 
kinderen, letterlijk op straat in de vrieskou.

Ook bij VLOS komen dagelijks nieuwe, uitge-
procedeerde en afgewezen, niet-repatrieerbare 
asielzoekers aankloppen. VLOS tracht telkens 
het onmogelijke te bewerkstelligen, maar plaatsge-
brek, administratieve regelgeving en een gebrek aan         
financiële middelen beperken onze hulpverlening. 
Het huren van kamers, rekeningen van water, gas, 
voedsel, elektriciteit, winterkledij en noodzakelijke 
geneesmiddelen kost telkens handenvol geld. Daar-
om durft VLOS in deze kerstperiode opnieuw 
beroep op u doen. Een apart formulier met ver-
schillende manieren om ons te steunen, vindt u 
binnenin deze Vloskrant.

PIET WILLEMS (vrijwilliger VLOS)


