
Brussel, 17 september 2016

Beste schenker,

Terwijl we deze CH Info schrijven, is een schuchter staakt het vuren van kracht in Syrië. 
En de wereldmachten praten opnieuw met elkaar. Prille tekenen dat vernietiging 
niet het laatste woord heeft ? Het kan en het moet, maar het bestand is broos en 
duurzame vrede nog veraf. En ondertussen zijn miljoenen mensen op de vlucht 
voor de verschrikkingen en de horror van het conflict. Met op hun netvlies en in 
hun nachtmerries de steeds terugkerende beelden van dood en verminking, van 
bombardementen en executies.

Met Caritas ondersteunen we vluchtelingen in ons land. We vangen vluchtelingen 
op als ze hier toekomen, en helpen hen in de moeilijke zoektocht naar een geschikte 
woning, eens ze erkend zijn. Maar we proberen nog zoveel meer te doen: hen 
vertrouwd maken met het leven in België, het opnieuw opbouwen van vertrouwens-
banden en ook het verwerken van de traumatische ervaringen die ze hebben 
meegemaakt, … 

Vluchtelingen beschikken vaak over een enorme veerkracht. Ze hebben duizenden 
kilometers afgelegd om een veilige plek te vinden en om weer uit het dal te klimmen. 

Alléén, lukt het omzeggens nooit, maar met de nodige ondersteuning en in een 
stabiele omgeving, slagen ze er wél in om opnieuw aan de toekomst te bouwen.

‘Toekomst maken we samen – ook als het moeilijk gaat’, blijft ons uitgangspunt. 
Met kleine stapjes, maar gestaag, bieden we vanuit Caritas Hulpbetoon kansen 
aan kwetsbare mensen om hun leven terug in handen te nemen en op de rails te 
zetten. Aan vluchtelingen, zoals we dat ook aan Belgen doen.

Omdat, met de woorden van paus Franciscus, iedereen een absoluut recht heeft 
om in vrede te leven, en te hopen op een betere toekomst voor zijn of haar zonen 
en dochters’.

Deze mensen hebben uw steun broodnodig. Mogen we ook ditmaal rekenen op 
uw steun ? Van harte dank !

Dominic Verhoeven Bruno Aerts
Ondervoorzitter Voorzitter
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U kan uw bijdrage overmaken op rekeningnummer BE80  7765 9023 3377 van  
de vzw Caritas Hulpbetoon. Gelieve hiervoor gebruik te maken van het bijgevoegd 

overschrijvingsformulier met vermelding ‘NM 2016/3– Geestelijke verzorging vluchtelingen’. 
 Voor elke gift van 40 euro of meer per jaar ontvangt u een fiscaal attest.

Gelieve hiervoor uw rijksregisternummer te vermelden op het inschrijvingsformulier

Een warme menselijke ontvangst 
voor vluchtelingen

Paus Franciscus herhaalde in een boodschap aan de sociëteit van de Jezuïeten dat vluchtelingen meer zijn dan statistieken:  

Elke vluchteling heeft een naam, een gezicht, een verhaal en een absoluut recht om in vrede 
te leven en te hopen op een betere toekomst voor zijn zonen en dochters. (…)  
(Verwelkom hen) zodat hun eerste ervaring van Europa niet de traumatische ervaring wordt 
van slapen in de kou op straat, maar van een warme menselijke ontvangst’, aldus de paus.



zich bevinden en zelfs niet of ze 
nog in leven zijn…
Vluchten is vaak een maandenlange 
strijd om te kunnen overleven, 
niet alleen tijdens de vlucht (het 
gevaar van vlucht, de oversteek, 
de honger, de scheiding van 
familieleden), maar ook erna, 
wanneer de verschrikkingen van 
de vlucht plaats maken voor 
eenzaamheid, discriminatie, angst 
en schuldgevoel tegenover 
achter gebleven. Zelfverminking, 
zelfmoordpogingen en zelfdoding 
zijn niet uitzonderlijk.
Daar komt nog bij dat de aanpassing 
aan een nieuw land met andere 
gewoontes, een verschillende taal 
en andere omgangsvormen op 
zichzelf al heel veel energie vraagt. 
De desillusie is vaak groot nadat 
verwachtingen niet worden 
ingelost. België is niet het land 
van melk en honing, en het 
welkom is niet altijd even hartelijk. 
De meesten kennen de taal niet, 
en kunnen niet in hun moedertaal 
worden geholpen. 

hadden overleefd, snijden door 
merg en been.
De vluchtelingen die tot in het 
Westen raken, hebben meestal 
slechts een klein valiesje over met 
een paar bruikbare dingen, wat 
kleding en enkele herinneringen. 
Maar daarnaast torsen ze haast 
allemaal een overvolle rugzak met 
ervaringen gelinkt aan geweld, 
verlies, trauma en het leven in 
ballingschap en op de vlucht, vaak 
reeds vele maanden. 

Vluchten went nooit 

Evenzovele mensen, evenzovele 
verhalen: vrouwen, slachtoffers 
van seksueel geweld, van 
besnijdenis of van gedwongen 
huwelijk; slachtoffers van foltering 
of andere traumatiserende 
gebeurtenissen; exkindsoldaten; 
alleenstaande mannen die de 
oversteek gewaagd hebben de 
oorlog te ontvluchten en om werk 
en thuis te zoeken, maar die gek 
worden van angst omdat ze niet 
weten waar hun vrouw en kinderen 

Zonder bagage maar met een 
zware last op de schouders

Naarmate de televisie de crisis in 
het MiddenOosten dichter in 
onze huiskamers bracht, kregen 
we ook steeds een scherper beeld 
van de gruwel die werd aangericht. 
De verhalen van Yezidimeisjes die 
aan de slavernij konden ontsnap
pen, de getuigenissen van mensen 
die de bombardementen op 
woon wijken en ziekenhuizen 



 
gezinshereniging: geen luxe

Wanneer zij hier bescherming krijgen, is hun familie vaak nog in het thuisland en wacht op groen 
licht om zich met echtgenoot of vader te vervoegen. De gezinsherenigingprocedure is een lange en 
kostelijke onderneming. Gedurende de periode dat familieleden op hun visum wachten, bevinden 
zij zich mogelijk niet in veiligheid, om dezelfde redenen waardoor de vader of echtgenoot zijn 
beschermingsstatuut heeft verkregen. De stress, als gevolg van het gemis en de verantwoordelijkheid 
over de familie, kan voor de vluchteling hoog oplopen, zo hoog soms, dat alle andere integratiestappen 
op de achtergrond verdwijnen en hij niet in staat is om lessen en vormingen efficiënt te volgen

(Vluchteling zkt. Werk, 2013, Caritas international). 

Werken aan een nieuwe 
toekomst

En toch omvat de term “vluchteling” 
niet alleen ingrediënten voor 
mislukking, integendeel. Ze 
beschikken ook over een enorme 
veerkracht. Elke extreme situatie 
bezit in zichzelf ook een mogelijkheid 
om weer uit het dal te klimmen, 

om de eigen kwetsbaarheid om te 
zetten in toekomstgerichte 
volharding. De kansen liggen er.
Alléén lukt het omzeggens nooit, 
maar met de nodige ondersteuning 
en in een stabiele omgeving slagen 
vluchtelingen er echt wel in om 
uit de overlevingsmodus van dag 
tot dag te raken, en opnieuw naar 
de toekomst te kijken.

Concrete ondersteuning

Caritas begeleidt erkende 
vluchte lingen op hun weg naar 
zelfstandigheid, beginnend bij  het 
zoeken van een eigen woning. 
Er wordt dan onder meer gewerkt 
aan:
• Het bieden van een antwoord 

op een aantal basisnoden en 
–behoeften (een woning 
vinden, financiële steun via het 
OCMW…), wat randvoorwaarden 
zijn om aan andere noden te 
kunnen werken.

• Het “coachen” voor taken in het 
dagelijkse leven die vanzelf
sprekend lijken, maar dat, voor 
iemand met een andere culturele 

achtergrond, helemaal niet zijn, 
zoals het werken met strikte 
tijdsroosters en agenda’s…

• Het opbouwen van een 
vertrouwensband met de sociaal 
begeleiders van Caritas, die dan 
kunnen optreden als tussen
persoon met andere lokale 
actoren (zoals huis eigenaars, 
OCMWs, de school voor de 
kinderen, enz.).

• Het oriënteren naar gespecia li
seerde diensten en het 
opbouwen van een netwerk 
rond de persoon (geestelijke 
gezondheid, wijkgezondheids
centra, enz.). Dit kan bijzonder 
moeilijk zijn, waarbij de 
vluchteling vaak van het kastje 
naar de muur wordt gestuurd, 
omdat vele voorzieningen 
zichzelf als niet bevoegd zien. 
Multidisciplinair werken is hier 
van groot belang;

• Ook de inzet van vrijwilligers 
kan hier zeer heilzaam zijn, om 
te komen tot het uitbouwen 
van een volwaardig netwerk, 
waarin de vluchteling zich thuis 
kan voelen en bijvoorbeeld ook 
een eigen vrijetijdsbesteding 
kan ontwikkelen. 



Zodra vluchtelingen erkend worden, 
krijgen ze twee maanden de tijd 
om een woning te vinden. Na die 
periode moeten ze de opvang
structuren verlaten. Twee maanden 
om een woning te vinden. Zonder 
kennissen om hen daarbij te helpen, 
zonder kennis van het Nederlands 
en vaak zonder geld. Dat is heel 
moeilijk.

Willen u en uw parochie helpen?  
Dat kan. En wij ondersteunen u 
daarbij graag!
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Verhuren jullie al aan vluchtelingen? 
Kan de parochie zelf een woning 
huren om vluchtelingen in te 
huisvesten? Hebben jullie een 
woning die leeg staat? 

Caritas biedt:
• een telefonische helpdesk om 

op al uw vragen een antwoord 
te bieden

• een aanbod om vluchteling en 
woning op elkaar af te stemmen

• ervaring met onze Housingcafés 
waar vluchtelingen, vrijwilligers 

en medewerkers samen op 
zoek gaan naar woningen

• ondersteuning bij de contacten 
met OCMW en gemeente

Vrijwilligers zorgen voor onthaal: 
ook in jullie parochie?

Caritas biedt:
• hulp bij de opstart met 

informatie en advies
• vorming voor vrijwilligers
• ondersteuning van verantwoor

delijken

Willen jullie fondsen werven voor 
een lokaal project rond huisvesting 
voor vluchtelingen? Of doen jullie 
dit al?

Caritas biedt:
• ondersteuning bij het project
• de mogelijkheid om – via 

Caritas Hulpbetoon – deze 
lokale projecten te ondersteu
nen met fiscaal aftrekbare 
giften voor de schenkers vanaf 
40 Euro per jaar.

Caritas is zelf op verschillende manieren actief in de begeleiding en opvang van vluchtelingen, maar wil graag ook haar expertise ter beschikking stellen van 
lokale initiatieven. Naar parochies toe, verspreidden we eind augustus een folder rond de nood aan huisvesting, onder de noemer:

‘Vluchtelingen verwelkomen, huisvesten  
en op weg helpen: de kracht van parochies !’


