
‘Eindelijk kunnen we werken voor onze kinderen’ 
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Op het hoogtepunt van de burgeroorlog in Kosovo 
vluchten Vlora en Fatmir met hun twee dochtertjes     
Valentina (6) en Dana (3) naar België. Een jaar later, in 
mei 2000, wordt broertje Liridon geboren. Papa vindt al 
snel werk. De twee meisjes leren Nederlands op school. 
Het gezin is vooral opgelucht, na de verschrikkingen van 
de oorlog en de lange vlucht naar België.  

Vier jaar later wordt de arbeidskaart van Fatmir niet 
langer verlengd, aangezien de veiligheidssituatie in het 
thuisland is gestabiliseerd. Het gezin komt niet meer in 
aanmerking voor OCMW-steun. Een uitwijzingsbevel 
valt in de brievenbus. Noodgedwongen verhuist het 
gezin terug naar hun ‘huis’ in Kosovo – dat vernield werd          
tijdens de oorlog. Er is geen onderdak, geen werk en de 
toekomst van de kinderen ziet er allesbehalve rooskleurig 
uit.  In 2007 keert Vlora met de kinderen terug naar Bel-
gië. Ze vraagt asiel aan, de kinderen gaan opnieuw naar 
school. Nog een jaar later wordt de aanvraag tot regulari-

satie geweigerd. Vader Fatmir voegt zich bij z’n vrouw 
en kinderen, om hen te steunen. Ten einde raad klopt 
het gezin aan bij VLOS. We kunnen hen tijdelijk on-
derdak geven in een huis in Puurs. De drie kinderen 
lopen er school, en komen met de bus wekelijks voed-
sel ophalen bij de Vloskruidenier. 

Maart 2010. Eindelijk het verlossende bericht dat 
de regularisatie-aanvraag werd goedgekeurd. Vader 
en moeder krijgen een arbeidskaart. Fatmir start in 
de stellingenbouw en Vlora kan gaan poetsen via 
het systeem van dienstencheques. “Eindelijk kunnen 
we werken voor onze kinderen!” roept Vlora uit. En 
ook de kinderen stralen. Net als de medewerkers van 
VLOS, die zich jarenlang belangeloos inzetten voor 
de opvang en de regularisatie van dit Kosovaarse 
gezin. Mét resultaat! 

JOZEF HERTSENS (Coördinator VLOS vzw)

foto: André Wuytack 
met zijn Afghaanse 
adoptiezoon Javid. Lees 
het artikel op p 2-3.



‘Ook kwetsbare groepen hebben 
recht op regularisatie’
ZALPA IS EEN ALLEENSTAANDE MOEDER VAN 50. ZE HEEFT DRIE                   

KINDEREN. HAAR OuDSTE ZOON STuDEERT gENEESKuNDE. EEN TIJDJE 

TERug ONDERgINg ZALPA EEN ZWARE RugOPERATIE. SINDSDIEN WOR-

DEN HAAR KINDEREN PERMANENT ONDERSTEuND EN BEgELEID DOOR 

VLOS. OM IN AANMERKINg TE KOMEN VOOR REguLARISATIE, MOET HET 

gEZIN MINSTENS VIJF JAAR IN BELgIë VERBLIJVEN. DAT IS NIET HET 

gEVAL, DuS MOET ZALPA EEN ARBEIDSCONTRACT KuNNEN VOORLEg-

gEN. gEZIEN HAAR ZWARE OPERATIE, IS ARBEID VOORLOPIg ONMO-

gELIJK EN KAN ZE gEEN CONTRACT VOORLEggEN. gELuKKIg HEEFT DE 

HuIDIgE STAATSSECRETARIS VOOR ASIEL EN MIgRATIE OOg VOOR DE 

SITuATIE VAN KWETSBARE MENSEN ALS ZALPA. 

ganisaties plant de beweging van Kinderen 
Zonder Papieren om een beleidsvoorstel in 
te dienen bij de overheid. Het voorstel moet 
ervoor zorgen dat materiële ondersteuning 
van kinderen zonder papieren op school 
wordt gewaarborgd. Zo kan ook deze 
groep in de toekomst misschien volledige 
toegang krijgen tot de randvoorwaarden 
die nodig zijn om het recht op onderwijs 
ten volle in de praktijk te brengen. 

Je financiële gift kan ons een heel eind vooruit 
helpen! Je kan storten via 755-4480435-58. 
Meer weten? Neem contact op met Nina 
Henkens, via nina.henkens@kinderenzon-
derpapieren.be of via 03 766 29 13.

Een recent universitair onderzoek wijst 
uit dat kinderen zonder wettig verblijf 
het bijzonder moeilijk hebben om zich 
op een normale manier te ontwikkelen 
op school. Het inkomen van de ouders is 
meestal ontoereikend, aangezien ze niet 
over een arbeidskaart of identiteitspapie-
ren beschikken. Bijgevolg komen ook de 
kinderen niet in aanmerking voor studie-
toelages, sociale kortingen, kindergeld of 
schoolpremies. 

Het gebrek aan materiële en sociale onder-
steuning heeft een uiterst negatieve invloed 
op de scholing van kinderen zonder pa-
pieren. Samen met een aantal andere or-

Beleidsvoorstel voor betere ondersteuning op school

Zalpa kan een regularisatie-aanvraag doen 
omdat ze in een ‘prangende humanitaire 
situatie’ verkeert. Deze term werd door  
staatssecretaris Wathelet opgenomen in 
het lijstje met criteria. Het uitwijzen van 
mensen in een prangende  humanitaire  si-
tuatie is namelijk in strijd met het Kinder-
rechtenverdrag en het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens. 

Wie komt in aanmerking voor dit speci-
fieke criterium? Het Forum voor Asiel en 
Migratie (FAM) formuleert de ‘prangende 
humanitaire situatie’ als volgt: “Situaties die 
zo klemmend zijn dat men er zich niet kan 
van ontdoen en dat de verwijdering uit België 
een schending van een fundamenteel recht zou 
zijn, zodat verder verblijf in België de enige 
oplossing is.”
 
Het is niet altijd duidelijk wanneer iemand 
tot een ‘bijzonder kwetsbare groep’ behoort. 

Volgens het FAM moet men voldoen aan 
minstens twee van volgende drie criteria: 
1. De situatie van de aanvrager is bijzonder 
kwetsbaar. Het betreft bijvoorbeeld een 
éénoudergezin, een minderjarige, een ar-
beidsongeschikte of iemand ouder dan 55 
jaar.
2. In het geval van repatriëring wordt een 
fundamenteel recht geschonden.
3. De aanvrager moet duurzame sociale 
banden in België kunnen aantonen.
 
Vooral punt 2 zou doorslaggevend zijn 
in de behandeling van het dossier. Voor 
VLOS en heel wat andere vluchtelingen-
organisaties is het duidelijk dat bijzonder 
kwetsbare groepen aan de definitie van 
een ‘prangende humanitaire situatie’ 
voldoen, en dus in aanmerking moeten             
komen voor regularisatie.  
                                                    
PIET WILLEMS
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In een opgeknapt opvanghuis van VLOS 
wonen op dit moment vijf jonge Af-
ghaanse vluchtelingen, die hier al lange 
tijd verblijven of in een moeilijke hu-
manitaire situatie verkeren. Gezien de 
tientallen Afghaanse vluchtelingen die 
bij VLOS neerstrijken, kunnen we helaas 
niet tegemoet komen aan alle aanvragen 
voor onderdak. 

gelukkig kan VLOS rekenen op mensen 
die bij hen thuis een Afghaanse vluchteling 
opvangen. Eén van hen is Hilde De Boes, 
die een jaar terug Miralam verwelkomde. 
Ondertussen klikt het bijzonder goed tus-
sen Miralam en de twee zonen van Hilde. 
Elke ochtend vertrekt Miralam gemo-
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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!

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 

Bestel  ‘Het geheim van Yousef ’

Deze kleurrijke strip zet kinderen zonder 
papieren op een kleurrijke manier in de 
kijker. Bestel via geheim@kzp.be, of  03 
766 29 13. Het album kost 3 euro plus 
verzending. Meer info via www.hetge-
heimvanyousef.be.

Za 3 april  en woe 14 april
Uitstap naar ijsspektakel en musical

In samenwerking met Welzijnsschakels en 
het Fonds voor Vrijetijdsparticipatie reist 
VLOS met 30 vluchtelingen en vrijwilligers 
naar Holiday On Ice in de Antwerpse Lotto 
Arena.  Het vertrek is gepland om 13u op de 
parking van de Vlosbazar. En op woensdag 
14 april nodigt de Nationale Loterij VLOS 
uit naar de musical ‘Notre Dame de Paris’. 
Afspraak om 13u aan het Vloscentrum in de 
Kasteelstraat. Meer info via jozef.hertsens@
vlos.be of via 03 766 29 23.

Zo 20 juni
Umbrella March tijdens 
Wereldvluchtelingendag
  

Op 20 juni vragen de internationale 
vluchtelingenorganisaties aandacht voor 
de moeilijke situatie van vluchtelingen. 
Net als in andere Europese hoofdsteden is 
er in Brussel ook een ‘umbrella march’, een 
manifestatie waarbij de deelnemers witte 
paraplu’s dragen – een symbool voor het 
beschermen van vluchtelingen. Ook VLOS 
neemt deel aan de manifestatie, georgani-
seerd door Ciré en Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen. Meer weten? Neem contact 
op met kristien@vluchtelingenwerk.be.
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tiveerd naar de Nederlandse les. Onder-
tussen  volgt hij ook een bakkersopleiding, 
ondanks de verre verplaatsingen met de 
bus en de trein. Bovendien is Miralam 
aangesloten bij een volleybalclub. Pieter 
- Miralams nieuwe ‘broer’ - verklaart z’n 
goede band met Miralam: “We zijn allebei 
bezeten door sport. Miralam is een fer-
vente supporter van onze basketclub. Hij 
woont alle matchen bij. En samen leveren 
we diepgaande analyses bij het vrouwen-
tennis (lacht). Ondertussen is hij ook een 
groot liefhebber van snooker en vogelpiek, 
net als ik.”
 
 “Ik stelde Miralam voor om samen deel 
te nemen aan de 20 kilometer van Brus-

sel. Aanvankelijk verklaarde hij me gek, 
maar niet veel later trotseerden we met 
z’n tweeën het miezerige Belgische weer 
om ons voor te bereiden. Met amper twee 
maanden training in de benen haalde hij 
de eindstreep bij de eerste 4 000 deelne-
mers - op een totaal van 27 000. Die jon-
gen heeft duidelijk talent,” geeft Pieter uit-
leg bij hun gezamenlijke huzarenstukje.
  
Ondertussen beschouwen Miralam en 
Pieter elkaar als echte broers. Na een ver-
blijf van één jaar bij het gastgezin is hij 
uitgegroeid tot een deel van de familie. 
Hilde en haar man zetten nu de eerste 
stappen om Miralam te adopteren en een 
definitieve plaats te geven in hun gezin...

Iets voor jou?
Voel jij er iets voor om tijdelijk een        
Afghaanse jongeman bij je thuis op te 
vangen? Of op termijn misschien zelfs te 
adopteren? Neem contact op met VLOS, 
via jozef.hertsens@vlos.be, of via 03 766 
29 13 (gsm: 0477 40 62 19).

Je kan ook als vrijwilliger een handje toe-
steken in de werking van VLOS, of je kan 
helpen met het inzamelen van voeding, 
kledij, meubels en huishoudspullen. 

Ook een financiële gift is meer dan wel-
kom! Voor giften vanaf 30 euro ontvang 
je een fiscaal attest. Storten kan op het 
rekeningnummer 000-0000041-41 van 
Caritas International (Liefdadigheidstraat 
43, 1210 Brussel) met vermelding                           
‘P163 VLOS’ of stort rechtstreeks op 
het rekeningnummer van VLOS: 755-
1533254-28.

Woe 5 mei
Regionale netwerkdag AMOS
  

Op 5 mei om 18u30 vindt de regionale 
netwerkdag van AMOS - voorheen Ker-
kasiel.anders - plaats bij VLOS. Op de 
agenda staan een aantal actuele punten 
en het opvolgen van de regularisatie van 
mensen zonder papieren. Met de netwerk-
dag wil AMOS nieuwe impulsen geven aan 
het asiel- en migratiebeleid. Wil je graag 
actief  meedenken? Schrijf  je in via jozef.
hertsens@vlos.be of via 03 766 29 13.

Ma 12 april
Opening Roma Cultureel Centrum
  

Het gloednieuwe Roma Cultureel Cen-
trum (RCC) in Sint-Niklaas opent op 12 
april de deuren. Het RCC ter hoogte van 
Driegaaienstraat 112/3 wordt om 18u30 
plechtig geopend door burgemeester Fred-
dy Willockx en Imer Kajtazi, de voorzit-
ter van het nieuwe centrum. Om 19u30 is 
er een feestelijke maaltijd met muziek en 
dans, naar aanleiding van de opening én de 
internationale Romadag van 8 april. Meer 
informatie bij Romano Dzuvdipe vzw   
(secretariaat in VLOScentrum) via 03 766 
29 13 of via urydbelgium_1@msn.com.

a g e n d a



Luc De Wilde is sinds 2004 als vrijwil-
liger aan de slag bij VLOS.  Eén dag per 
week werkt Luc aan de boekhouding 
van VLOS. Verder zoekt hij mee naar 
de nodige centen om de werking van 
VLOS te kunnen financieren.

“Sinds een zestal jaar ben ik aan de slag 
bij VLOS.  Ik hou me bezig met de finan-
ciën van de organisatie, in al z’n facetten. 
Ik zie erop toe dat de inkomsten en de 
uitgaven kloppen.”

“Ook de zoektocht naar financiële mid-
delen vergt heel wat tijd en energie. Ik 
schrijf  dossiers om subsidies aan te 
vragen. Naast de bijdrages van sym-
pathisanten, komt een deel van de wer-
kingsmiddelen namelijk van overheden, 
stichtingen en welzijnsorganisaties. Dat 
is uitdagend werk. Je moet ook uitkijken 
dat je niet lukraak subsidies gaat aanvra-
gen. Als een dossier wordt goedgekeurd, 
moet je het geld natuurlijk een goede    
bestemming geven – zoals aangegeven in 
het aanvraagdossier.”

Vrijwill iger in beeld     L u c  D e  Wi L D e

“Deze zomer ga ik in brugpensioen. Op 
die manier krijg ik heel wat extra vrije 
tijd… die ik ongetwijfeld een goede be-
stemming kan geven bij VLOS!” (lacht)

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

Sinds begin dit schooljaar zet VLOS de 
deuren open voor alle geïnteresseerde 
scholen in en rond Sint-Niklaas. Heel 
wat leerkrachten en leerlingen willen na 
het bezoek de handen uit de mouwen 
steken, om de werking van VLOS een 
financieel duwtje in de rug te geven. 

Daan Vos, leerkracht godsdienst van de 
Broederschool, geeft tekst en uitleg: “On-
geveer 600 leerlingen van onze school 
bezochten de Vlosbazar en de Vlos-     
kruidenier. Het verhaal van de vluchtelin-
gen maakte telkens een diepe indruk op 
de leerlingen. De getuigenissen zinderden 
nog na toen we in de klas het idee opvat-
ten om geld in te zamelen voor VLOS. 
Zo organiseerden we onder meer een 
armworstel-toernooi, een voetbalmatch, 
een sobere maaltijd, een zangcontest voor 
leerkrachten enzovoorts. Een prachtige 
ervaring!”

Het Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas 
organiseerde een lesmarathon ten voordele 
van VLOS. De leerlingen volgden maar 
liefst 24 uur lang les voor het goede doel. 
De actie bracht 900 euro op.
 

Na een bezoek aan het inleefatelier 
van Bevrijde Wereld, een Sint-Niklase 
organisatie voor ontwikkelingssamen-
werking, zette het zesde leerjaar van de 
gemeentelijke Basisschool Kemzeke 
een actie op poten ten voordele van 
VLOS. Meester gino: “De leerlingen 
stelden spontaan voor om centen in te 
zamelen. We hadden het plan opgevat 
om sleutelhangers te verkopen tijdens 
de opendeurdag. Voor de ouders, leer-
krachten en schoolgenoten maakten 
we een foldertje over de vluchtelingen-
problematiek.” 

Meer weten over de scholenwerking 
van VLOS? Contacteer Jozef Hertsens, 
via jozef.hertsens@vlos.be of via 03 
766 29 13.

Sint-Niklase scholen in het getouw voor VLOS

RuILSYStEEM VAn 
DIEnStEn zOnDER 
GELD…

Dit voorjaar start LETS (Local Exchange 
Trading System) met een werking in Sint-
Niklaas. LETS is een lokaal ruilsysteem 
van diensten, zonder het gebruik van 
fysiek geld. Wie zich aansluit, kan een 
beroep doen op de diensten van andere 
mensen binnen de Sint-Niklase LETS-
afdeling. In ruil presteer je iets waar je 
zelf  goed in bent. VLOS ondersteunt 
LETS voluit, want ook de vluchtelingen 
en asielzoekers van VLOS participeren 
in het initiatief. Het kantoor van LETS 
vind je bovendien in het VLOS-gebouw 
ter hoogte van de Kasteelstraat. 

Hoe werkt het? Per gewerkt uur verdien je 
geen euro’s, maar ‘stafkes’ – een munteen-
heid die enkel in Sint-Niklaas wordt         
gebruikt. Je verdiende stafkes kan je inrui-
len tegen een dienst van iemand anders in 
de LETS-kring. Helga geeft een voorbeeld 
hoe ze gebruik maakt van het LETS-sys-
teem: “Yvette is goed in haarknippen. Ze 
komt bij me thuis  en knipt mijn haar zo-
als ik het wil. Voor haar prestatie krijgt 
Yvette een aantal stafkes, ik moet er een 
aantal ‘ betalen’. Ik kan opnieuw stafkes 
verdienen door bijvoorbeeld een keertje 
te koken voor Richard. Richard tuiniert 
graag, en als tegenprestatie voor mijn 
maaltijd steekt hij een handje toe bij de 
aanleg van Marko’s tuin. Marko op zijn 
beurt, is goed in het herstellen van fiet-
sen...”

LETS Sint-Niklaas werkt op dit moment 
aan een heuse ruilgids, waar vraag en aan-
bod van de verschillende diensten keurig 
staan opgelijst. 

Geïnteresseerd om lid te worden van de 
LETS-groep in Sint-Niklaas? Contac-
teer LETS via info@letssintniklaas.be of 
telefonisch via 03 766 29 13. Meer info 
vind je op www.letsvlaanderen.be 


