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ONZE REDACTEUR OP BEZOEK IN HET OPVANGCENTRUM BIJ
SYRISCHE TIENER DIE HELEMAAL ALLEEN BIJ FEDASIL STOND

«ToenhettelefoontjevanDienstVreem-
delingenzaken (DVZ) voor M. kwam,
hadden we geen plaats vrij voor hem»,
vertelt pedagoge Kleo Dubois. Zewerkt
bijMinor-Ndako,hetBrusselseopvang-
centrumwaarminderjarigevluchtelin-
genzoalsM.eenthuisvinden.Zehebben
er,verspreidoververschillendevestigin-
gen,124opvangplaatsen,waarvantwee
derdevoorminderjarigeniet-begeleide
vluchtelingen. «De leefgroep heeft zelf
beslistdatM.tochmochtkomen.Zewis-
ten in welke situatie hij zat. Direct pas-
ten ze hun kamerindeling aan om hem
zijneigenplekje tegeven.»
MeteenbusjewerdM.naarhetopvang-
centrumgevoerdwaarhet begeleidend
teamklaarstond. «Het toevalwil dat Za-
wen,eenSyrischemedewerkervanonze

Meteen op de
schoolbanken

Meer dan 800 kindvluchtelingen zijn
dit jaarzonderouders inonsland aan-
gekomen,ennetalshunBelgischeleef-
tijdsgenotenmoeten zemorgen naar
school.M.dusook.Maareerstmoethij
Nederlandsleren,ineenOKAN-klas—
Onthaalonderwijs Anderstalige
Nieuwkomers.Pasalseenasielzoeker
de taal voldoende spreekt, wordt be-
paald in welk leerjaar hij kan aanslui-
ten.«Zelfsalkunnenzeeenalgemene
opleiding aan, toch kiezen ze vaak
voor een richting met deeltijds werk.
Puur omdat ze het geld nodig hebben
voor later»,zegt JohanVangenechten
vanMinorNdako. (KSN)

organisatie, in dit gebouw aan de slag
was», vertelt Dubois. «Een babbeltje in
zijn moedertaal tussen M. en Zawen
stelde hem meteen op zijn gemak. Dat
zienwevaakookbijanderenieuwejon-
geren. Als zemerken dat er nog een Af-
ghaans of Irakees kind is, valt meteen
eengrootdeel vandestressweg.»

Eclairs als ontbijt
Vandaag zijn er éclairs bij het ontbijt:
één van de Afghaanse jongens viert zo
zijn zestiende verjaardag. M. tekent
zwierig de verjaardagskaart voor zijn
nieuwe makker en verorbert snel één
vandekoeken.Hetontbijt is traditioneel
het eerste groepsmoment van de dag,
gekniptomdevriendschapsbandenaan
tehalen.
«Zekiezenwatzewillen,boterhammen
of cornflakes», zegt directielid Johan
Vangenechten van Minor-Ndako. «Op
eenschooldagstaandemeestenoprond
7 uur om tegen 8.30 uur op de school-
bankentezitten.Voor ’smiddagsnemen
ze een lunchpakket mee en ’s avonds
wordt er een warme maaltijd bereid.
Na schooltijd komen ze rechtstreeks
naarhier, tenzijzetoestemminghebben
om bij vrienden te gaan of naar de
kapper.Naeenuurtjevrijetijdwaarinze
lezen,tvkijkenofvideospelletjesspelen,

moetenzeeenuur studeren.»
M. ploft inde zetel neer en zet de televi-
sieaan.Hij lijkt zichalgoedthuis tevoe-
len dankzij zijn behulpzame medebe-
woners en een intensieve begeleiding.
«Na de kennismaking heb ik wekelijks

één of twee individuele gesprekken via
een telefoontolk met de nieuwe bewo-
ner», vertelt Annelies Huybrechts, de
kinderpsychologevanhet centrum. «M.
verteldedeeerstekeerdirectdathij zijn
oudersmisteendathijhenwoucontac-
teren. In de living staat daarvoor een
computer met social media als Face-
book, Skype en Viber. Sommigen
hebben een smartphone waarmee ze
contact houden met hun familie. Het
viel al voor dat hun familie plots niet
meer reageert of dat een telefoonnum-

mer afgesloten is. Dan zijn ze heel
bang, want het kind beseft dat hun
familie misschien iets overkomen
is.»
Niettegenstaande de vrolijkheid
aandeontbijttafelzorgthetsamen-
levenookvoorconflicten inhetop-
vangcentrum. «Die boksbal buiten
gebruiken sommige gasten als het
hen allemaal te veel wordt», zegt
Vangenechten.«Desituatiewaarin
ze verkeren, weegt zwaar op hen, geen
familie, geen zekerheid of ze erkend
zullen worden», pikt directeur David
Lowyck in. «Jemerkt het niet als ze spe-
lenen lachen,maardiedrukvoelenze.»

Netwerk
Tussen M. en zijn nieuwbakken kame-
raad nochtans geen spoor van stress,
wanneer ze lachend de trap oplopen.
Lowyck:«Het lijkenwelbroers,ondanks
hun verschillende nationaliteit. Zo’n
ouderejongenontfermtzichsnelalseen
broerovereennieuwkomerdiehiermet
niets anders dan zijn eigen kleren aan-
komt. Vrienden maken en je hier goed
voelen is essentieel voordezekinderen.
Wie bij ons zit en geen netwerk op-
bouwt, die baart ons zorgen. Want je
nietverbondenvoelenmetjeomgeving,
zorgt vroegof laat voorproblemen.»

Eigenlijk was hier geen
plaats voor M., maar toen
de bewoners zijn verhaal
hoorden, zorgden ze
dat hij er toch bij kon

PEDAGOGE KLEO DUBOIS

Aande afwas in het opvangcentrum. Hoewel hij zijn ouders ergmist, kan hij toch alweer lachen.
Met dank aan de andere bewoners. Foto’s PN

Hij stond helemaal
alleen in de rij bij Fedasil

vorige week, M. (12)
uit Syrië. Gevlucht voor

het geweld, op weg
naar een toekomst die
hij in België hoopte te

vinden. Stond de angst
en de twijfel daar in

Brussel nog in zijn ogen
te lezen, is hij vandaag

een tiener met plannen.
Dat blijkt tijdens een

uniek bezoek aan het
opvangcentrum Minor-

Ndako, waar M.
verblijft. En als het hem
te veel wordt, is er nog

de boksbal in de tuin.
• KEN STANDAERT •

«Oudere jongens
waken als broer over hem»

M. stond tien
dagen geleden
zonder ouders

of familie aan te
schuiven bij

Fedasil.

Buiten onder het afdak hangt een
boksbalwaarop de jongeren hun
frustraties kunnenuitwerken.
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LOTTO
Trekkingvan29augustus2015

Bulletins Inzet

Bulletins Inzet

WINNAARS

6juiste

5 juiste+

5 juiste

4 juiste+

4 juiste

3 juiste+

3 juiste

2 juiste+

Geen

3met61.752,50euro

58met3.029,60euro

233met377euro

4.424met36,70euro

6.317met13,70euro

84.791met5euro

64.435met3euro

753.650 5.020.536euro

Winnendenummers

4-22-27-31-36-43

JOKER +

WINNAARS

JACKPOT

6juiste

5 juiste

4 juiste

3 juiste

2 juiste

1 juist

sterrenbeeld

Geenmet1.000.000euro

Geenmet20.000euro

3met2.000euro

48met200euro

485met20euro

4.814met5euro

47.167met2euro

22.112met1,50euro

Winnendnummer
+sterrenbeeld=JACKPOT

STIER

(Onder voorbehoud)

35

8-9-1-6-7-0

225.657 395.045euro

Volgende jackpot :2.750.000euro

EURO MILLIONS
Trekkingvan28augustus2015

Winnendenummers

WINNAARS

5 HH

5 H

5

4 HH

4 H

4

3 HH

2 HH

3 H

3

1 HH

2 H

2

1met15.000.000euro

4met353.872,60euro

3met157.276,70euro

67met3.521,10 euro

842met245,10euro

1.555met132,70euro

2.931met50,30euro

44.050met15,30euro

43.582met14,80euro

80.552met13,50euro

234.686met8,10euro

657.972met7,80euro

1.221.965met4,30euro

11-29-30-31 -34
Winnendesterren

4-7

(Onder voorbehoud)

Volgende jackpot: 15.000.000euro

KENO
Trekkingvan29augustus2015

Winnendenummers

1-5-14-18-20-24-27-30
31-33-41-42-48-49-56
60-64-65-68-70

PICK-3

Winnendenummers

4-9-1 (Onder voorbehoud)

JOKER +
Trekkingvan30augustus2015

Bulletins Inzet

WINNAARS

JACKPOT

6juiste

5 juiste

4 juiste

3 juiste

2 juiste

1 juist

sterrenbeeld

Geenmet1.000.000euro

Geenmet20.000euro

Geenmet2.000euro

5met200euro

13met20euro

146met5euro

1.431met2euro

612met1,50euro

Winnendnummer
+sterrenbeeld=JACKPOT

STEENBOK

3-1-5-6-9-2

3.772 11.700euro

(Onder voorbehoud)

Volgende jackpot: 1.000.000euro

WISKUNDEPROFGEEFTNERDS LIEFDESTIPS

«Geef vrouw nooit advies, tenzij
ze erom vraagt. En dan nog... »

«Geef eenvrouwnooitadvies,
tenzij zedaarheelexplicietom
vraagtenzelfsdán ishetge-
vaarlijk.» «Als jij aardigdoet,
wildatnietpersezeggendat
iemandaardig terugdoet.»

Dezeenanderetipsstaaninhet
boek ‘IQ to Love’, de liefdesgids
die universitair hoofddocent
Wiskunde Nelly Litvak van de
Universiteit Twente schreef,
speciaal voor de jongemanne-
lijke techneut. «De nerd dus»,
zegt Litvak. «Een ontzettend
leuke en boeiende groep, die
tenonrechte eennegatief ima-
go wat betreft relaties heeft.»
Volgende week stromen haar

collegebanken weer vol met
technische studenten. Endat is
precies waar Litvak — zelf ge-
trouwdmeteennerd—haarin-
spiratievond.«Iederedagzagik
slimme, leuke en bijzondere
mannen. Maar sociaal zijn ze
vaak niet handig», zegt de do-
cente.Zebenadruktdatzegeen
relatietherapeut is,maarna ja-
renlangdoceren is zewel erva-
ringsdeskundige. «Deze jon-
genszieneenprobleemenwil-
len dat oplossen en gaan voor-
bij aan het feit dat een luiste-
rend oor bijna altijd veel meer
gewaardeerdwordt.Ookvertel
ik ze dat een vrouw niet bena-
derdmagwordenalseenpc.»

Ageas verkoopt
Hongkongse

dochter
De Belgische verzekeringsgroep
Ageas, waaronder AG Insurance
schuilgaat,heeftzijndochterbedrijf
in Hongkong verkocht aan de
Chinese vermogensbeheerder JD
Capital. Aan de verkoop verdient
Ageas omgerekend 1,23 miljard
euro. Dat is een pakmeer dan eer-
dere schattingen. Netto zal Ageas
aande transactie450 miljoeneuro
overhouden. Dat Ageas uit Hong-
kongwegtrekt, lijktbizar. Maarvol-
gens topman Bart De Smet is de
Hongkongse verzekeringsmarkt
matuur,enstrijdenveelbuitenland-
segroepenommarktaandeel.(FrD)

Te veel controle maakt kind
alleen maar bang, zeggen pedagogen
We weten maar al te graag wat onze oogappel uitspookt op
Facebook. Met wie is mijn dochter bevriend? Welke foto’s post
mijn 13-jarige zoon? Mama’s willen het liefst van al vrienden
worden op de sociaalnetwerksite. Of meer nog: ze vragen het
wachtwoord van hun kind. «Een slecht idee», vinden experts.
«Leer afstand bewaren.» • BIEKE CORNILLIE •

Hoe gedragen moeders zich ten
opzichte van hun kinderen op Fa-
cebook?DievraagsteldeViktorien
Van Loon zich voor haar master-
proef. Heel erg controlerend, zo
blijkt. Vooralmoedersmet kinde-
ren tussen 10 en 14 jaar kennen
maaral tegraaghetpaswoordvan
de Facebookpagina van zoon- of
dochterlief. «Anderen willen ook
gewoon vrienden worden», zegt
Viktorien. Voorveelmoedersishet
geven van hun wachtwoord vaak
zelfs een voorwaarde wanneer
hunzoonofdochtervraagtomeen
profiel aan te maken. «Al hebben
jongere kinderen vaak ook geen
problemen met die controle. Ze
weten nu eenmaal dat ze online
gecontroleerd worden door hun
moeder. Eens ze ouder worden, is
hetnatuurlijkminder ‘cool’.»

Gesprek
Facebookmama’s zien de sociaal-
netwerksite eerder als aanvulling
op de gewone traditionele opvoe-
ding,zoblijktuithetonderzoek.Ze
gaan de website als hulpmiddel
beschouwenomachterafeenface-
to-facegesprektevoeren.«‘Zonder

hetwachtwoordvanmijndochter
hadiknooitgewetendatzegepest
werd’, geeft een moeder aan. In
dergelijke gevallen kan het echt
helpen. Andere mama’s zeggen
dan weer dat Facebook drempel-
verlagendwerkt. Kinderenpraten
methunoudersviadeMessenger-
functie over dingen die ze in het
echte leven niet rechtstreeks dur-
ventevragenof zeggen.»
TochgaatdeFacebookvriendschap
tussen kinderen en hun moeder
niet enkel over controle.Ookpure
nieuwsgierigheidspeelteengrote
rol.«Wewetengewoongraagwaar

onze kinderenmeebezig zijn. Ge-
scheiden moeders gebruiken de
chat om te pratenmet hun kinde-
ren terwijl die bij hun vader zijn.
Gewoon om nog wat stiekem te
pratenenfoto’s tebekijken.»
Het doen en laten van je kind
nauwlettendinhetooghoudenop
Facebook is een slecht idee, vindt
pedagogeMarijke Bisschop. «Laat
jekindvolwassenworden»,meent
ze.«Sameneenprofielopstellenen
de eerste weken wat in de gaten
houden, is zekeroké.Maardaarna
is het onherroepelijk tijd om
mama te defrienden. Nadien kan
je somswel eens gaankijken—en
dat hoeft je kind niet te weten —
maar je moet leren loslaten. We
controlerenalgenoegenzomaken
wekinderenalleenmaarbang.»
Bisschop pleit vooral voor meer
‘sociale media voorlichting’ op
school.Vanafheteersteleerjaaral.
«Hoewel ik een eigen Facebook-
profielpasaanraadvanafhetmid-
delbaar, is het belangrijk dat kin-
deren weten hoe het werkt. Praat
erover, maar word geen beste
vriendin van je zoon of dochter.
Houafstand.»

Samen een profiel
opstellen en de eerste
weken wat in de gaten
houden, is zeker oké.
Maar dan is het
onherroepelijk tijd om
mama te ‘defrienden’
PEDAGOGE MARIJKE BISSCHOP

Slecht idee

Met mama bevriend
op Facebook?

ALBERT NIET
AANWEZIG OP
HERDENKING
MOEDER

KoningFilipheeftzaterdagin
Zwitserlanddetachtigste
sterfdagvanzijngrootmoeder
koninginAstridherdacht.Hij
namzijnzoonGabriël (12)
mee.KoningAlbertwasnietop
deherdenkingvanzijnmoeder
aanwezig.Astridkwamop29
augustus1935opwegnaar
Belgiëbijeenongeval inKüss-
nachtomhet leven.Datge-
beurdetoenkoningLeopold III
demachtoverhetstuurver-
loor. Foto AP
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Belgische man (88)
verongelukt in Alpen

Een88-jarigeBelgisdoodteruggevonden
in de Zwitserse Alpen. Reddingswerkers
vondenvrijdagavondzijn lichaamaande
voet van een helling. Hij was al sinds
woensdagalsvermistopgegeveninSaas-
Fee,eenwintersportplaats indeZwitser-
se Alpen. De politie onderzoekt nu of de
man een foute pas zette of dat hij onwel
werdentepletterstortte.
VolgensBuitenlandseZakenishetslacht-
offerafgelopenweekendalnaaronsland
gerepatrieerd.
Nog vrijdag zijn in dezelfde regio twee
alpinisten om het leven gekomen, een
ZwitsereneenDuitser.

NADRAMA INKOELWAGEN:

3 kinderen gered uit smokkeltruck
MEDISCHE GEGEVENS TE KOOP

OP INTERNET
Hoewelhetinonslandverbodenis,
kan je via het internet probleem-
loos medische gegevens aanko-
pen. Dat blijkt uit een reportage
van‘Panorama’.
Viazogenaamde‘wearables’,klei-
necomputertjesdiebijvoorbeeldje
hartslag of bloeddruk meten,
wordt medische informatie door-
gestuurd naar de smartphone. Zo
wordenheelwatdataopgeslagen
endiezijn interessantvoorhande-
laarsingegevens.OpAmerikaanse
websites kan je ze zonder proble-
men aankopen. Ook van Vlamin-
gen,blijktuit ‘Panorama’.Hetpro-

gramma vroeg een lijst op met
mensenmetbepaaldeaandoenin-
gen. Eén van hen was advocaat
Walter Damen: «Ik ben geschokt,
wantikhebgeenvandieziektes.En
als ik ze al zou hebben, dan zou ik
hetergvindendatdezeinfotekoop
is via internet.» In ons land is die
handelverboden,maarhetwereld-
wijdewebkentgeenlandsgrenzen.
PaulDeHert,VUB-professorpriva-
cyrecht,vindtdatdithoegenaamd
niet kan. «Dat we Amerikanen
mindermakkelijkkunnenaanpak-
kendandeBelgen,maggeenreden
zijnomnietstedoen.» (SCG)

ONZE REDACTEUR OP BEZOEK IN HET OPVANGCENTRUM BIJ
SYRISCHE TIENER DIE HELEMAAL ALLEEN BIJ FEDASIL STOND

«ToenhettelefoontjevanDienstVreem-
delingenzaken (DVZ) voor M. kwam,
hadden we geen plaats vrij voor hem»,
vertelt pedagoge Kleo Dubois. Zewerkt
bijMinor-Ndako,hetBrusselseopvang-
centrumwaarminderjarigevluchtelin-
genzoalsM.eenthuisvinden.Zehebben
er,verspreidoververschillendevestigin-
gen,124opvangplaatsen,waarvantwee
derdevoorminderjarigeniet-begeleide
vluchtelingen. «De leefgroep heeft zelf
beslistdatM.tochmochtkomen.Zewis-
ten in welke situatie hij zat. Direct pas-
ten ze hun kamerindeling aan om hem
zijneigenplekje tegeven.»
MeteenbusjewerdM.naarhetopvang-
centrumgevoerdwaarhet begeleidend
teamklaarstond. «Het toevalwil dat Za-
wen,eenSyrischemedewerkervanonze

Meteen op de
schoolbanken

Meer dan 800 kindvluchtelingen zijn
dit jaarzonderouders inonsland aan-
gekomen,ennetalshunBelgischeleef-
tijdsgenotenmoeten zemorgen naar
school.M.dusook.Maareerstmoethij
Nederlandsleren,ineenOKAN-klas—
Onthaalonderwijs Anderstalige
Nieuwkomers.Pasalseenasielzoeker
de taal voldoende spreekt, wordt be-
paald in welk leerjaar hij kan aanslui-
ten.«Zelfsalkunnenzeeenalgemene
opleiding aan, toch kiezen ze vaak
voor een richting met deeltijds werk.
Puur omdat ze het geld nodig hebben
voor later»,zegt JohanVangenechten
vanMinorNdako. (KSN)

organisatie, in dit gebouw aan de slag
was», vertelt Dubois. «Een babbeltje in
zijn moedertaal tussen M. en Zawen
stelde hem meteen op zijn gemak. Dat
zienwevaakookbijanderenieuwejon-
geren. Als zemerken dat er nog een Af-
ghaans of Irakees kind is, valt meteen
eengrootdeel vande stressweg.»

Eclairs als ontbijt
Vandaag zijn er éclairs bij het ontbijt:
één van de Afghaanse jongens viert zo
zijn zestiende verjaardag. M. tekent
zwierig de verjaardagskaart voor zijn
nieuwe makker en verorbert snel één
vandekoeken.Hetontbijt is traditioneel
het eerste groepsmoment van de dag,
gekniptomdevriendschapsbandenaan
tehalen.
«Zekiezenwatzewillen,boterhammen
of cornflakes», zegt directielid Johan
Vangenechten van Minor-Ndako. «Op
eenschooldagstaandemeestenoprond
7 uur om tegen 8.30 uur op de school-
bankentezitten.Voor ’smiddagsnemen
ze een lunchpakket mee en ’s avonds
wordt er een warme maaltijd bereid.
Na schooltijd komen ze rechtstreeks
naarhier, tenzijzetoestemminghebben
om bij vrienden te gaan of naar de
kapper.Naeenuurtjevrijetijdwaarinze
lezen,tvkijkenofvideospelletjesspelen,

moetenzeeenuur studeren.»
M. ploft inde zetel neer en zet de televi-
sieaan.Hij lijkt zichalgoedthuis tevoe-
len dankzij zijn behulpzame medebe-
woners en een intensieve begeleiding.
«Na de kennismaking heb ik wekelijks

één of twee individuele gesprekken via
een telefoontolk met de nieuwe bewo-
ner», vertelt Annelies Huybrechts, de
kinderpsychologevanhet centrum. «M.
verteldedeeerstekeerdirectdathij zijn
oudersmisteendathijhenwoucontac-
teren. In de living staat daarvoor een
computer met social media als Face-
book, Skype en Viber. Sommigen
hebben een smartphone waarmee ze
contact houden met hun familie. Het
viel al voor dat hun familie plots niet
meer reageert of dat een telefoonnum-

mer afgesloten is. Dan zijn ze heel
bang, want het kind beseft dat hun
familie misschien iets overkomen
is.»
Niettegenstaande de vrolijkheid
aandeontbijttafelzorgthetsamen-
levenookvoorconflicten inhetop-
vangcentrum. «Die boksbal buiten
gebruiken sommige gasten als het
hen allemaal te veel wordt», zegt
Vangenechten.«Desituatiewaarin
ze verkeren, weegt zwaar op hen, geen
familie, geen zekerheid of ze erkend
zullen worden», pikt directeur David
Lowyck in. «Jemerkt het niet als ze spe-
lenen lachen,maardiedrukvoelenze.»

Netwerk
Tussen M. en zijn nieuwbakken kame-
raad nochtans geen spoor van stress,
wanneer ze lachend de trap oplopen.
Lowyck:«Het lijkenwelbroers,ondanks
hun verschillende nationaliteit. Zo’n
ouderejongenontfermtzichsnelalseen
broerovereennieuwkomerdiehiermet
niets anders dan zijn eigen kleren aan-
komt. Vrienden maken en je hier goed
voelen is essentieel voordezekinderen.
Wie bij ons zit en geen netwerk op-
bouwt, die baart ons zorgen. Want je
nietverbondenvoelenmetjeomgeving,
zorgt vroegof laat voorproblemen.»

Amperééndagnadat71 vluchtelingen
doodaangetroffenwerden ineenkoel-
wagen,heeftdeOostenrijksepolitie een
nieuwdramavermeden.Driekindjes
zijnophetnippertjevandedoodgered.

NettennoordenvanSalzburgsignaleerde
de politie vrijdag een verdachte vracht-
auto. Daarin ontdekten ze 26 vluchtelin-
genuitSyrië,AfghanistanenBangladesh.
Onder hen twee meisjes van vijf en een
jongenvanzes. Dedriekinderenvertoon-
den zware uitdrogingsverschijnselen en
verkeerdeneveninlevensgevaar. Zijwer-
densamenmethunfamilieledennaarhet

ziekenhuis overgebracht, maar zijn daar
intussen verdwenen. Het gerecht ver-
moedt dat ze gevlucht zijn om de grens
met Duitsland over te steken. De chauf-
feur van de vrachtwagen, een 29-jarige
Roemeen, is aangehouden.
Verder zijn ook de vier vermoedelijke
smokkelaarsdie71mensenlietensterven
ineenkippentruckvoorgeleid. Zijblijven
nogminstenseenmaandlanger indecel.
Er is ookeenvijfdeverdachteopgepakt.
Voor de dood van ongeveer 200 vluchte-
lingen die omkwamen voor de kust van
Libië zittenookdrieverdachtenvast.

(SCG)

Eigenlijk was hier geen
plaats voor M., maar toen
de bewoners zijn verhaal
hoorden, zorgden ze
dat hij er toch bij kon
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uit Syrië. Gevlucht voor

het geweld, op weg
naar een toekomst die
hij in België hoopte te

vinden. Stond de angst
en de twijfel daar in

Brussel nog in zijn ogen
te lezen, is hij vandaag

een tiener met plannen.
Dat blijkt tijdens een

uniek bezoek aan het
opvangcentrum Minor-

Ndako, waar M.
verblijft. En als het hem
te veel wordt, is er nog

de boksbal in de tuin.
• KEN STANDAERT •

«Oudere jongens
waken als broer over hem»

M. stond tien
dagen geleden
zonder ouders

of familie aan te
schuiven bij

Fedasil.

Buiten onder het afdak hangt een
boksbalwaarop de jongeren hun
frustraties kunnenuitwerken.


