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Het Syrische meisje M. bij haar pleeggezin. ‘Ze is hier la petite gâtée.’ 
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KINDEREN OP DE  VLUCHT ZOEKEN THUIS

Negen Vlaamse gezinnen stelden dit jaar hun huis en hun hart 
open voor een jong vluchtelingenkind dat net in ons land was 
aangekomen. Een sprong in het onzekere voor zowel kind als 
pleeggezin. ‘Het is onze verdomde morele plicht om dit te doen.’

Veerle Beel, foto’s Fred Debrock

Een halfjaar. Langer was niet nodig
om van Asma (9) een ‘meisje van
bij ons’ te maken. Ze woont sinds
april in bij het gezin van Rik Mon-

teyne en Valeska Laisnez in Koolkerke. Asma 
gaat naar school en naar de scouts, speelt 
met barbies, houdt van shoppen en maakt 
geregeld ruzie met haar jongste gastzus. ‘Ze 
kunnen niet met en niet zonder elkaar’, zegt 
haar pleegvader.

Asma’s Nederlands is goed maar niet 
perfect. Zoals veel kinderen die lang onder-
weg zijn geweest, op de vlucht voor oorlog, 
vervolging en armoede in eigen land, 
spreekt ze meerdere talen die ze her en der 
heeft opgepikt, waaronder ook Grieks en 
Engels.

Met Farid, begeleider bij Minor-Ndako,
spreekt ze Pasjtoe, een van de landstalen van 
Afghanistan. Over zeven dagen wordt Asma 
herenigd met haar moeder en broers, die 
overkomen vanuit een vluchtelingenkamp in 
Griekenland. Farid en zijn collega Sandra 
komen langs, nemen alles nog eens goed 
door. Asma nestelt zich bij haar pleegmama 
Valeska op de schoot en vraagt: ‘Hier ben ik 
zeker te groot voor geworden?’

Asma heeft lang naar de komst van haar
moeder uitgekeken. Zo goed als elke avond 
heeft ze via een smartphone-app met haar 
gebeld. ‘De laatste tijd begon ze soms Ne-
derlands te spreken aan de telefoon, wat 
haar mama niet begrijpt’, zegt Valeska. ‘Ze 
heeft al een paar keer gezegd dat haar ma-
ma ook Nederlands zal moeten leren.’ As-
ma knikt: ‘Mama zal ook moeten leren 
fietsen.’

Valeska gaat volgende week mee naar 
Zaventem, als Asma’s familie aankomt. Ze 
legt uit dat ze daarna terug naar huis gaat. 
‘Ik ook?’, vraagt Asma. ‘Nee, jij mag mee 
met je mama.’

‘En mijn kleren dan?’
Toen Asma acht maanden geleden in 

Koolkerke arriveerde, had ze enkel een rug-
zakje bij zich met een paar kledingstukken 
en een knuffelgiraf. Nu heeft ze een kamer 
vol spullen.

‘Je kleren nemen we mee’, zegt Valeska.
‘Allemaal?’
‘Nee, alleen wat je nodig hebt voor de

eerste dagen.’
‘Dat is goed’, zegt Asma. ‘De rest kom ik

zelf wel ophalen.’

‘M. kan altijd op 
ons rekenen. Wij 
zijn nu verbonden’
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WARM NEST
Negen vluchtelingenkinderen zijn sinds

februari van dit jaar meteen na aankomst in 
ons land in een pleeggezin ondergebracht. 
Dat is een ongewone aanpak. Meestal wor-
den niet-begeleide minderjarigen – door-
gaans tieners – in een leefgroep opgevan-
gen, vanwaaruit ze na verloop van tijd naar 
een pleeggezin kunnen. Als ze dat willen en 
als er een goede match wordt gevonden. Va-
ker kunnen ze naar hun eigen familie, die al 
in ons land verblijft. In totaal begeleidt 
Pleegzorg Vlaanderen ruim 300 jonge 
vluchtelingen.

Minor-Ndako, een vzw die gespeciali-
seerd is in residentiële opvang van niet-be-
geleide minderjarigen, vond dat het voor de 
allerjongsten radicaal anders moest. ‘Jonge 
kinderen zijn veel beter af in een warm nest 
dan in een leefgroep. Hoe hard de begelei-
ders daar ook hun best doen’, zegt afscheid-
nemend directeur David Lowyck. En dus 
waagde Minor-Ndako zich samen met 
Pleegzorg Vlaanderen aan een proefproject: 
vluchtelingenkinderen jonger dan 13 jaar 
zouden zo snel mogelijk na aankomst in ons 
land in een pleeggezin worden geplaatst.

Nu vluchtelingen al maanden in erbar-
melijke omstandigheden vastzitten in Tur-
kije, Griekenland en Italië, komen er almaar 
meer jonge kinderen naar ons land. Sommi-
ge gezinnen sturen een kind vooruit – vaak 
het oudste of het sterkste – in de hoop later 
te kunnen volgen. Andere raken elkaar 
kwijt. Ouders zijn mogelijk omgekomen op 
zee, of in hun land van herkomst.

‘Er zijn kinderen bij van 8, 7, of nog 
maar 5 jaar, heel kwetsbaar. Ze hebben niet 
eens een gsm bij zich, alleen een papiertje 
met daarop het telefoonnummer van hun 
ouders. Wat als ze dat papiertje verliezen?’, 
zegt Sandra. Ze maakt deel uit van de drie-
koppige equipe van Minor-Ndako die deze 
kinderen en hun pleeggezinnen bij elkaar 
brengt. Ze wil niet oordelen of veroordelen: 
‘Wie kan zeggen wat wij zouden doen als 
we hopeloos zijn?’

De kinderen blijven na aankomst kort in
het federaal opvangcentrum van Steenokker-
zeel. Op dag drie of vier brengen Sandra of 
haar collega’s ze naar hun pleeggezin: ‘Van-
af dat moment kunnen de gezinnen niet 
meer terugkrabbelen.’

In de eerste maanden is intensieve bege-
leiding voorzien: Sandra, Farid of Karen 
gaan elke dag langs en kunnen dag en nacht 

gebeld worden bij problemen. Na verloop 
van tijd neemt Pleegzorg volledig over. Als 
het écht niet zou lukken, kan het kind als-
nog naar de leefgroep Junior van Minor-
Ndako in Dilbeek, waar een bufferplaats is 
voorzien. ‘Het is fantastisch dat dat nog 
geen enkele keer nodig was’, zegt David 
Lowyck. ‘We vragen nochtans veel van de 
pleeggezinnen. We brengen hun een kind 
dat onze taal niet spreekt, over wie we nau-
welijks informatie hebben. Een kind dat nog 
niets weet over ons land en onze gewoonten 
en dat mogelijk in de war is. Daarom is onze
intensieve begeleiding geen luxe.’

‘Mensen vragen ons vaak hoe we dit 
klaargespeeld hebben, maar dat weet ik 
niet’, zegt Rik, de pleegvader van Asma. ‘Dát 
we het gedaan hebben, is het belangrijkste. 
We zijn in het onbekende gesprongen en 
een paar keer bijna kopje-onder gegaan. As-
ma is temperamentvol en vroeg veel aan-
dacht. De onzekerheid over het weerzien 
met haar moeder viel haar zwaar. Dat woog 
op ons als gezin. Maar we zouden het zo 
opnieuw doen. Omdat het onze verdraaide 
plicht is. Het is beschamend hoe Europa 
zich van vluchtelingen afkeert. Hoe kan je 
afzijdig blijven als kinderen helemaal alleen 
op de wereld zijn? Ik kán en wil hier geen 
nee tegen zeggen.’

LA PETITE GÂTÉE
Eenzelfde onvoorwaardelijk engagement

bij de familie Boughassal uit Sint-Ulriks-Ka-
pelle. ‘We zagen de grote vluchtelingen-
stroom op tv en voelden ons aangesproken. 
Voor moslims is het een plicht om les gens 
de passage te helpen. Mijn man hoorde op 
de radio dat er pleeggezinnen gezocht wer-
den voor vluchtelingenkinderen die Ara-
bisch spreken. Dat treft: ik spreek dat’, zegt 
pleegmoeder Hafida.

Het schiep meteen een band met M. (7).
Het Syrische meisje kwam deze zomer moe-
derziel alleen in België aan. Intussen gaat ze 
met de tienerkinderen van het gezin naar 
school. Ze zit in het eerste leerjaar en heeft 
al Frans geleerd. Als ze begeleidster Sandra 
terugziet, begint ze blij te vertellen: ‘Je joue 
avec mon amie Noëmi’. Ze kan al lezen: ‘la 
sorcière’, ‘elle crie’, ‘autour/devant’. En ze 
heeft uitstekende cijfers. ‘We zijn heel trots 
op haar’, zegt haar pleegmoeder.

M. noemt Hafida ‘khalti’ of tante. Ze 
belt elke dag via Whatsapp met haar ouders. 
Soms praat Hafida ook met hen. ‘In het be-

gin wilde M. geen vlees eten. Ze is nogal ten-
ger, dus ik maakte me zorgen’, zegt Hafida. 
‘Tot ik bedacht dat het misschien met haar 
ouders te maken had. Ik trok mijn stoute 
schoenen aan en vroeg het hen: lust M. echt 
geen vlees? Ze wisten toch dat wij ook mos-
lim zijn en halal eten? Toen gaf de moeder 
toe dat M.’s vader haar opgedragen had om bij 
aankomst in een nieuw land geen vlees te 
eten. Pas toen haar ouders er via de telefoon 
toestemming voor gaven, ging ze overstag.’

Ook mocht Hafida pas het haar van M. la-
ten knippen, nadat het meisje had begrepen 
dat haar ouders ermee instemden. ‘Haar 
moeder heeft toen gezegd dat ik niet steeds 
voor alles toestemming moet vragen. Ze ver-
trouwen mij. Ik ben nu haar tweede moeder.’

De kans is groot dat ook M. herenigd zal
worden met haar ouders en jongere zusjes – 
het Dublin III-akkoord bepaalt dat gezinnen 
die binnen Europa van elkaar gescheiden zijn, 

‘Er zijn kinderen bij 
van 8, 7, of nog maar 
5 jaar. Ze hebben niet 
eens een gsm bij zich, 
alleen een papiertje 
met daarop 
het nummer 
van hun ouders’

‘We vragen veel van 
de pleeggezinnen. 
We brengen een kind 
van wie we bijna 
niets weten en dat 
mogelijk behoorlijk 
in de war is’
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het recht hebben om herenigd te worden in 
één land, ook als ze nog niet als vluchteling 
erkend zijn. Dat is kosteloos, in tegenstel-
ling tot andere gezinsherenigingen.

‘Ik hoop voor M. dat dit zo snel mogelijk
gebeurt’, zegt Hafida. ‘M. mist haar familie. 
Ze heeft geen nachtmerries meer, maar ze 
heeft wel nog vaak de blues. Wij op onze 
beurt zullen haar missen, want je raakt snel 
gehecht aan zo’n kind. Daar had ik tevoren 
niet bij stilgestaan. Ze is ontzettend lief. Ik 
zeg soms tegen onze kinderen dat ze haar 
niet zo moeten verwennen. Ze is hier la pe-
tite gâtée. In ieder geval zullen we de band 
nooit definitief verbreken. Als haar familie 
overkomt, zal die ook hulp nodig hebben. 
Wij zullen er voor hen zijn. M. kan altijd op 
ons rekenen. Wij zijn nu verbonden.’

Een donderdagochtend in de aankomst-
hal van Zaventem. Alle passagiers van de 

vlucht uit Griekenland zijn al buitengeko-
men. ‘Waar blijft mijn mama?’, vraagt As-
ma, terwijl ze steun zoekt bij pleegmama 
Valeska. Ineens komt het gezin dan toch 
door de dubbele deur. Daar staan haar ma-
ma en broertjes, met hun valiezen en in hun 
dikke winterjas. Het duurt even voor Asma 
en haar moeder elkaar in de armen vallen. 
‘Is this Belgium?’, vraagt haar broertje.

Mama en Asma laten elkaar bijna niet 
meer los. Er vloeien tranen. Mama voelt aan 
Asma’s vlechten, bekijkt haar mooi gelakte 
vingernagels, zegt in het Pasjtoe: ‘Wat is ze 
groot geworden!’ Farid is erbij om te verta-
len, want mama spreekt nauwelijks Engels.

Mama en pleegmama omhelzen elkaar.
‘Ik voelde hoe dankbaar ze is, omdat we 
voor haar dochter hebben gezorgd’, zegt Va-
leska achteraf.

Morgenochtend moet het gezin zich 
aanmelden bij de Dienst Vreemdelingenza-

ken. Tot zolang neemt Farid ze mee naar zijn 
moeder – ze moeten toch ergens overnach-
ten. Hij zal ze de volgende dag naar DVZ in 
Brussel brengen, de dienst dispatching van 
Fedasil zal vervolgens bepalen waar ze opge-
vangen worden. ‘Hoe zal je weten waar ik 
ben?’, vraagt Asma aan Valeska. ‘Dat horen we 
van je voogd. Zij is er morgen bij en zal ons 
bellen. We komen dit weekend op bezoek.’

Asma’s moeder heeft de voorbije weken al
aan Farid gevraagd of haar dochter na de ge-
zinshereniging naar dezelfde school kan blij-
ven gaan. Dat Asma al goed ingeburgerd is in 
Brugge, is gemeld aan Fedasil. Het pleeggezin 
wil graag steungezin blijven. ‘Het zou jammer 
zijn als Asma elders van nul moest herbegin-
nen.’

De volgende dag worden Asma, haar moe-
der en broertjes doorverwezen naar het op-
vangcentrum van Scherpenheuvel, 150 kilo-
meter van Brugge vandaan.

Asma wacht met haar pleegmoeder Valeska haar moeder en broers op in Zaventem. Zodra ze herenigd zijn, vloeien de tranen. ‘Is this Belgium?’, vraagt haar broertje.
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GEDEELDE AFSTANDSBEDIENING
Een Oost-Vlaams gezin van Congolese

afkomst met vier kinderen aarzelde geen se-
conde om twee broers van 14 en 8 uit Con-
go in huis te nemen. ‘Het volstaat je in hun 
positie te verplaatsen’, zegt hun pleegvader, 
die anoniem wil blijven. ‘We komen zelf uit 
dat land. Mijn vrouw heeft dezelfde weg af-
gelegd: zij is ook naar hier gekomen zonder 
haar ouders. Daardoor was het makkelijker 
hen in onze armen te sluiten. Vanaf dag één 
voelde het alsof we elkaar allang kenden.’

Hun oudste zoon EJ (14) is blij dat hij
nu ook broers heeft, in plaats van alleen 
maar zussen. De zusjes Chloë en Jersey vin-
den de nieuwe situatie ‘gewoon’. ‘We heb-
ben er twee broers bij. Ze zijn leuk. Alleen 
vervelend dat er in het begin veel Frans 
werd gesproken. Dat begrijp ik niet’, zegt 

Chloë. Nu, na amper 2,5 maanden, spreekt 
het gezin alleen nog Nederlands tegen de 
jongens: ‘Zo leren ze het toch het snelst.’

Voor deze jonge vluchtelingen is er geen
zicht op een gezinshereniging. Ze hebben 
wel een tante in België, maar die is alleen-
staand met drie kinderen en klein behuisd. 
Ze gaan er af en toe een weekend heen, 
maar zullen wellicht nog jaren bij hun 
pleeggezin blijven. Ze noemen hun pleeg-
ouders ‘papa’ en ‘mama’.

 Mogen ze hier voor altijd blijven? ‘Op
een dag zullen ze wel trouwen, zeker?’, zegt 
hun pleegvader. ‘Ze mogen blijven zolang 
het nodig is’, antwoordt de pleegmoeder. 

Kostte de gezinsuitbreiding hen dan 
geen enkele moeite? De vader geeft toe: ‘Er 
waren wel wat verschillen. Ik moest hun op-
voeding in overeenstemming brengen met 

die van mijn kinderen, om één familie te 
kunnen worden. Ik schat dat we nu al aan 
een overeenkomst van 80 procent zitten. 
We streven naar 110 procent.’

Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen?
Hij lacht: ‘Veel uitleggen, veel geduld heb-
ben. Het gaat over kleine dingen. ’s Morgens 
zelf je bed opmaken, voor je iets te eten 
neemt vragen of dat oké is. De afstandsbe-
diening moet gedeeld worden en je moet je 
beurt afwachten. Verder mogen ze enkel in 
het weekend vanaf de middag op de Playsta-
tion. Dat begreep D. in het begin helemaal 
niet. Hij bleef maar vragen: waarom niet?’

Het is de grote kracht van dit gezin, zegt
begeleidster Sandra, dat ze vanaf het begin 
duidelijk zijn geweest: ‘Jullie hebben niet 
gedacht: o, wat zijn ze zielig, laten we eens 
extra toegeeflijk voor ze zijn.’

KINDEREN ZOEKEN THUIS

Een Oost-Vlaams gezin van Congolese afkomst vangt twee Congolese broers op. Zicht op gezinshereniging hebben de twee niet. ‘Ze mogen blijven zolang dat nodig is.’ 
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HOOP OP BRUGGE
Na drie weken in het Caritas-opvangcen-

trum van Scherpenheuvel is Asma op week-
end mogen gaan naar Brugge. Ze heeft een 
nachtje bij een goede vriendin thuis gesla-
pen, en een nachtje bij Rik en Valeska. Ze is 
tot maandag gebleven om weer even naar 
haar vroegere school te kunnen gaan. ‘Het 
was superleuk’, verzucht ze.

Asma woont nu met haar moeder en 
twee broertjes op een kamer waar twee sta-
pelbedden staan. Ze zit op de grond, mama 
op een van de bedden, de bezoekers nemen 
plaats op de enige twee stoelen die er in de 
kamer staan. Farid vraagt aan mama en As-
ma hoe het is om weer samen te leven: heeft 
het hen veranderd? ‘Mama is dezelfde geble-
ven’, zegt Asma. ‘Maar ik ben veranderd.’ 
Moeder beaamt: ‘Mijn dochter is gegroeid. 
Ze is ook veranderd door de nieuwe taal.’

‘Ik heb in een ander gezin gewoond en
daarom ben ik veranderd’, zegt Asma. ‘Ik 
heb in Brugge veel mensen leren kennen. 
Denk je dat we snel kunnen verhuizen? Zou 
het opvangcentrum daar dicht bij de scouts 
liggen?’

Voor mama maakt het niet uit waar ze
verblijven. ‘We zijn net in dit land’, vertelt 
ze tegen Farid. ‘We kennen hier niets of 
niemand. Hier of daar, dat is ons om het 
even.’ In feite ziet ze op tegen weer een 
nieuwe verhuizing. ‘Maar’, zegt ze ook, ‘As-
ma is hier niet gelukkig. Ze mist haar vrien-
dinnen en haar school.’

Broertje Idriss (6) knikt als Farid hem
vraagt of hij al wat Nederlands kent. ‘Een, 
twee, drie, boekentas, agenda’, zegt hij. 

De begeleiders van Minor-Ndako hebben
er nogmaals bij de dienst dispatching van 
Fedasil op aangedrongen om het gezin, in-
dien mogelijk, zo snel mogelijk naar Brugge 
te laten verhuizen. ‘Hoe sneller, hoe beter. 
Liefst nog voor de broertjes van Asma zich 
thuis gaan voelen op hun nieuwe school’, 
zegt Farid. ‘Er is hoop. Er zou binnenkort 
een gezin uit het opvangcentrum van Brug-
ge vertrekken.’

KIPPEN SLACHTEN
Toen de Afghaanse vluchteling Omar 

(11) in februari in zijn Oost-Vlaamse pleeg-
gezin aankwam, hadden ze nog geen bed 
voor hem. ‘Ik ben ’s ochtends naar de Ikea 
gereden en in de namiddag heeft Omar het 
samen met mij in elkaar gezet’, zegt zijn 
pleegvader.

‘Hij is echt onze broer geworden’, zegt de
oudste zoon. Door Omar doet het hele gezin 
nu aan karate. ‘Het was zijn idee. Een keitof 
idee!’ Dankzij Omar, die goed kan koken, 
eten ze soms heerlijke kip tandoori. ‘Zonder 
hem zou het nooit meer worden zoals voor-
heen. We zouden hem sowieso missen.’ 

Het gezin eet veel vegetarisch en gaat 
soms naar de halalslager in de stad. ‘Maar we 
hebben nog een betere oplossing gevonden’, 
zegt zijn pleegvader. ‘Ik heb aan Omar voor-
gesteld om hier thuis kippen te kweken en 
zelf te slachten volgens de tradities en ritue-
len die Omar van zijn vader heeft geleerd. 
Tenslotte worden ook in onze streken al ge-
neraties lang kippen thuis geslacht.’

Ook met andere cultuurverschillen wordt
met onderling respect en vertrouwen omge-
gaan. ‘Omar gaat mee naar begrafenissen en 
communiefeesten in onze familie. Ik heb 
hem op mijn beurt vergezeld naar de moskee 
ter gelegenheid van het Suikerfeest en het Of-
ferfeest. Ik zat achteraan en voelde me on-
wennig. Vermoedelijk zoals hij zich voelt als 
hij met ons meegaat naar de kerk.’

Omar vond het zelf ook allemaal span-
nend in het begin: ‘Ik wist niets over dit ge-
zin. De kans dat het zou lukken, was fiftyfifty. 
Na een paar dagen merkte ik al dat ze lief 
voor me waren. Toen viel de spanning van 
me af. Papa en mama houden evenveel van 
mij als van mijn broers. Dat geloof ik echt. Ze 
doen evenveel voor mij als voor hen.’ Zijn 
pleegouders beamen en zeggen: ‘Beeld je in 
dat je eigen kinderen in zo’n situatie terecht-
komen’, zeggen zijn pleegouders. ‘Je zou toch 
ook niets liever willen dan dat er ook ergens 
een familie voor hen klaarstaat?’

Minor-Ndako en Pleegzorg Vlaanderen 
blijven zoeken naar pleeggezinnen die bereid 
zijn om vluchtelingenkinderen in huis te ne-
men. In navolging van de Stichting Nidos in 
Nederland wil Minor-Ndako ook graag meer 
gezinnen met diverse culturele achtergronden 
aanspreken. ‘Wie dezelfde taal spreekt, en 
dezelfde cultuur kent, moet tenminste die 
barrières al niet meer overwinnen.’

Eerstdaags wordt beslist of de vrijgekomen
plaatsen in het opvangcentrum van Brugge 
aan Asma en haar gezin worden toegewezen. 
Bij het ter perse gaan van dit artikel was daar 
nog geen uitsluitsel over.

Meer info: http://minor-ndako.be en 

www.PleegzorgVlaanderen.be

Omar is een schuilnaam, en ook het 
pleeggezin wil anoniem blijven. Er is voor-
lopig nog geen zicht op een gezinshereni-
ging. Omar was de eerste van de negen di-
rect geplaatste kinderen. ‘We hadden om 
een jong kind gevraagd, omdat we nog geen 
ervaring hebben met tieners’, zegt zijn 
pleegmoeder. Omar is sinds zijn aankomst 
twee kledingmaten gegroeid. Hij zit in het 
zesde leerjaar, samen met zijn oudste pleeg-
broer. Vorig schooljaar ingestapt in het vier-
de leerjaar en tegen de zomer sprak hij 
vloeiend Nederlands. Hij mocht het vijfde 
overslaan, op voorwaarde dat hij Frans en 
wiskunde bijwerkte. Met glans slaagde hij 
daarin. ‘Hij doet zo goed zijn best’, zegt zijn 
pleegmoeder. ‘We hebben echt geluk met 
hem.’

In het begin was Omar superbeleefd en
terughoudend. ‘Maar hij is veel spontaner 
geworden’, zeggen zijn pleegouders. ‘Omar 
durfde bijvoorbeeld niet aan anderen te vra-
gen om het brood door te geven aan tafel. 
Hij stond op, liep om de tafel heen en pakte 
het broodmandje zelf. Het is knap hoe snel 
hij zich al onze kleine gewoontes en af-
spraakjes eigen heeft gemaakt.’

Is alles vandaag in zijn plooi gevallen? 
‘We zijn erg aan elkaar gehecht geraakt, 
maar het blijft een zeer grote verandering in 
ons leven. Omdat we nu drie kinderen heb-
ben, in plaats van twee. En omdat ze op-
groeien tot tieners. Omar heeft de gewoonte 
geïntroduceerd om de badkamerdeur op slot
te doen. Hij heeft uiteraard recht op privacy, 
maar dat is een nieuw gegeven in ons gezin, 
dat de andere kinderen kopiëren.’

‘Ik heb Omar vergezeld 
naar de moskee voor 
het Suikerfeest en 
het Offerfeest. Ik 
voelde me onwennig. 
Vermoedelijk zoals 
hij zich voelt als hij 
meegaat naar de kerk’


