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Uitgewezen De dreigende uitwijzing van de Kameroense Scott Manyo
doet veel stof opwaaien. Maar de scoutsleider is niet de enige die als

Moussa, Ibrahim, Lisa, Reza enAminkwamenals niet-begeleideminderjarige uitMarokko,Guinee, Angola, Afghanistan enAlgerije
in België aan. Net als Scott kregen ook zij na hun achttiende verjaardag geenpapieren om te blijven. Officieel houdt het verhaal hier
voor hendus op.Maar ondertussenploeteren ze voort. Als keukenhulp, tegelzetter, verzorgster, elektricien of automecanicien.
Tegenbeterweten in. Tot de klop opde deur komt. CatherineVuylsteke en Sue Somers

19 JAAR, AFKOMSTIG UIT ANGOLA,
WERKT ALS BEJAARDENVERZORGSTER

edroomtvaneen levenals stewardess,maardebejaardenzorg is
evengoed. Valtookbeter te combinerenmetdezorgvoorhaar
driejarigzoontje.Bijnavier jaar isLisaal inBelgië,nog twee jaar
heeft ze tegaanomhaardiplomaverzorging tehalen inhetdeel-

tijdsonderwijs.Twee jaarwaarinzenogbescherminggeniet vandewetop
alternerend leren.Maarer isookdeasielwet, endievertelt eenanderver-
haal. DatLisahier sindshaarachttiendeverjaardag inseptember2011 ille-
gaal is, endat zedreigde tewordenuitgewezen.Haaradvocate startte een
asielprocedure,maarzemaakteLisameteenduidelijkdatdatgeengaran-
tie isopsucces. “Zezeimedat ikbetereenvriendjezouzoekenommee te
trouwen.”Lisa lacht.Veel. Ookalsde fotograafhaarvoorzijn lenshaalt.
ToenLisa’s oudersuit elkaar gingen, gingenhaar zussenbij haarmoe-

derwonen. Zijmoestmeemethaar vader. Erkwameennieuwevriendin,
metkind. “Hetwasecht zoals in een stripverhaal,metdeboze stiefmoe-
der. Gelukkigkon ikwelnognaar school.”OpeendagwerdLisa ver-

kracht. “Toenbegonnende
problemenpas echt. Iedereen
begonovermij tepraten.Mijn
stiefmoeder zei: ‘Ik zalhet
nooit opvoeden.’Mijnpa
volgdehaar, blindelings. Toen
heb ik voormezelf beslist dat ik
thuiswegmoest.”
Opstraatgaan levenwas

geenoptie. Plotswasdaareen
vriendvanhaarvader,dieLisa
meeopreis zounemen. Via
Portugalbelanddeze in
Brussel. “Devriendvanmijn
vadermompeldenog ietsover
eencommissariaat, enwegwas
hij.”Naeenmaand inhetoriën-

tatiecentrumvoorniet-begeleideminderjarigen inSteenokkerzeel ver-
huisdeLisanaar hetasielzoekerscentruminSint-Truiden. Daarwerdook
haarbabygeboren.NuzitLisaopkamertraining inAnderlecht. “Ineen
kleinestudio, ineenrustige straat. Daarhou ikwelvan.”
Achttienwordenwas tocheenklein feestjewaard. “Ikvondhetplezant,

wasblij dat ikeindelijkmeerderjarigwas.Maarnubesef ikwatderisico’s
zijn. Ikkanmijnwerkverliezen, enmijnschool. IkbenbangvoorAngola,
wantals ikword teruggestuurd, gaanzeziendat ikermeerdandrie jaar
niet geweestben. Ikzaldegevangenis inmoeten.”
Lisa trekt zichopaandeoudjeswaarzevoorzorgt. “Zulke lievemensen.

Maarzonaïef!Zegaannaardewinkel, betalenmet50euroenwachten
nietophetwisselgeld. Ikvroegaanmijnbaashoedatkon. Blijkbaarheb-
bendiemenseneenberoertegehad, enzijnzenudement.”Lisa schudt
haarvlechten. “Dat ispaserg.”

19 JAAR, AFKOMSTIG UIT GUINEE,
WERKT ALS TEGELZETTER

ijftienwas Ibrahimtoenhijopeenmaanlozeavondindeherfst
van2008 ineengammeleschuitnaarEuropastapte, indehoopzo
aandemoorddadigeneigingenvanzijnkoleriekevader teont-
snappen.Deveertiendagendievolgden,warende langsteuit zijn

leven.Meerdooddanlevendspoeldede jongenuiteindelijk inGranCanaria
aan. Ibrahimhadgeluk,hetgrosvandeopvarendenoverleefdede tocht
immersniet.
Naeenverblijf inhetziekenhuis inSpanjereisde Ibrahimuiteindelijkdoor

naarBelgië. “Ikwasnietklaaromtevertellenwatmeoverkomenwas,het
voelde tezeeralseenstrafvanGod.Debuikbevatmeerdandemond,zeggen
zebijons,oversommigedingenvaltniet tepraten.Endusresulteerdemijn
asielaanvraag in juni2010 ineenweigering.Achterafbeschouwdbegrijp ik
dat.Alleenhoopte ikdathetverzoek tot regularisatiedat ikvorig jaarheb
ingediend,welzouwordengehonoreerd.Vanafmijnaankomstben ik
immershardgaanstuderen. Ik leerdeFrans lezenenschrijven,vondeensta-

geplaatsals tegelzetterenstu-
deernueind juniaf.Aan
vriendenontbreekthetme
niet, ikhebzelfseenBelgische
vriendin.Vorig jaarheb ik
bovendienhetscheidsrech-
tersbrevetbehaald,waardoor
iknuwekelijkswedstrijden
kanfluiten.Wathad iknog
meerkunnendoen?”
Ibrahimheeftberoepaangete-
kendtegendeweigering,
maardekansdatdat ietsuit-
haalt, isminiem.“Ikheber
geen ideevanwat ikanders
moetbeginnen.”
De jonge tegelzetterhoudt

zijnproblemendoorgaansvoorzich. “Semteende–schaamtemaakt je tot
wat jebent–zo leerdemijngrootvaderme,bijwie ikhetgrosvanmijn jeugd
hebdoorgebracht.Alsmensenwistendat ikeensans-papiersbengeworden,
danzoudenzegeenrespectmeervoormehebben.Enzezoudendiezwakte
uitbuiten.Datgevoelheb iknuookbijdemandiemeals tegelzetter laatwer-
ken:hijbetaaltmedehelftminderdanzijnanderewerknemers, terwijl ik
precieshetzelfdewerkdoe.Maarhijweetdat ikgeenkeuzeheb.Tegenhem
moest ikhetwelvertellen, ikhadeenaanbevelingnodigvoormijnregularisa-
tie.Alsdatniethadgehoefd,had ikmijnmondgehouden.
“Mijnvriendinweetdat ikmoeilijkhedenheb,maardatmijnregularisatie-

aanvraag isafgewezen,heb ikhaarnognietverteld. Ikwilnietdatzedenkt
dat ikeenrelatiemethaarhebomdepapieren.Het isbeterzo,alvoel ikme
somsontzettendeenzaamenisde lastopmijnschoudersweleens tezwaar
omdragen.”

18 JAAR, AFKOMSTIG UIT MAROKKO,
WERKT ALS KEUKENHULP

oussa is zijn dromen achterna gehold. Letterlijk. Als hij
sinds vorige zomer in België verblijft, dan komt dat
onrechtstreeks doorMohammedMourhit, de
Marokkaanse atleet die voor België heeft deelgenomen aan

deOlympische Spelen.
“Al sinds ik een kleine jongenwas,wist ik dat ik atleetwildeworden.

Alleen, voor een jongenuit de onderklasse inMarokkowas eenderge-
lijke carrière uitgesloten. Je hebt er centen voor nodig, een familie die
je steunt.Mijn verwantenwildenniet vanmijn dromenhoren. Van
toen ik dertienwas,wilden ze dat ik gingwerken.Wehadden er vaak
ruzie over. Uiteindelijk hebben zemehet huis uitgegooid. Als kind van
vijftienmoest ik het alleen zien te rooien. Niet simpel, neemhet vanme
aan.Maar ik ben een vechter, ik beloofdemezelf dat ik niet zou opge-
ven. Ikmoest en zou een oplossing vinden, eenuitweg, een plekwaar
ruimte zou zijn voormijn dromen.Daaromheb ik vorig jaar de stap

gewaagd. Zoals zovelen, ik
weet het. En toch is het voor
mij anders. Ikweet niet alleen
waar ik vanwegloopmaar
evengoedwaar ik naartoewil.
IkwilMourhit achterna.Wat
hij kon, dat zal ik ook kunnen.
Ik ben een kei op de 3.000
meter in de crosscup.Geloof
me, je zult het zien.”
Makkelijkwas het voor

Moussa in het begin nochtans
niet. Hij bracht de nachten
vande eersteweken in ons
land zelfs door op eenbank in
het park. Tot hij een familie
van joggers leerde kennen, die

hemeen tijdje onderdak verschafte enhemdaarna in contact bracht
met deDienst Voogdij.
OndertussenwoontMoussa zelfstandig, hij krijgt begeleiding van

eenhulporganisatie, zit op school enwerkt als keukenmedewerker.
Maar het allerbelangrijkste, zo vindt hij, is dat hij zichwist in te schrij-
ven bij een grote atletiekclub,waar hij dezer dagen volop traint. Het is
erop of eronder, de jongeMarokkaanbeseft het beter danwie ook.Het
atletiekseizoen dat nubegint, is dé kans op een ander leven. “Als ik vol-
doendewedstrijdenwin, danmag ik blijven. Sommigen verklarenme
gek,maar ikweet dat ik ditmoet doen. Ikwil leren, ikwil sporten. Ik zal
bewijzen dat ik het kan, dat ik demoeite loon.Daarom train ik keihard.
Sporten is ontsnappen, inmijn hoofd.Maar bovenal is het leven. Zal
het lukken?Natuurlijk. Een atleet kanniet twijfelen, toch?Wie twijfelt,
is bij voorbaat verloren.”
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België heeft nogmeer Scotts
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niet-begeleide minderjarige in België aankwam en na zijn achttiende
verjaardag het land moet verlaten.

18 JAAR, AFKOMSTIG UIT ALGERIJE,
WERKT ALS AUTOMECANICIEN

vereenmaandishet twee jaargeledendatAminnaarons land
kwam.Stiekemhaast, alleenzijnomawasopdehoogtevanzijnplan-
nenomAlgiers teverlaten.Aminreisdemethetgeleendepaspoort
vanzijnbemiddeldeneef.Aanvankelijkwildehijbij eenverwant in

Frankrijk intrekken,maardievoeldeerweinigvooromde jongen langdurig te
onderhouden.Hijkochthemeenenkeltjemetde tgv,waaropAminuiteindelijk
inBrusselbelandde.
Nazijnaankomst logeerdede jongeneen jaar lang ineendoorFedasilbekos-

tigdehotelkamer.Eenzolderoptrekje inHotelGalia indeBrusselseMarollen,dat
hijmetverschillende lotgenotendeelde.DeAlgerijnse tienerwasevenwelvastbe-
sloten:hijwasgekomenomeenvakte lerenenzoukostewathetkostzijndro-
menwaarmaken.Hijwistzich in teschrijvenvooreenopleidingautomechanica
envondeenstageplek ineengarage.Doorbemiddelingvaneenhulporganisatie
konAmininseptembervanvorig jaar,bij zijnachttiendeverjaardag,uiteindelijk
eeneigenstudiobetrekken.
“Ikbenblijdat ikdestaphebgezet, zelfsal is

mijn levenmoeilijk.Zie je, erwachtmij inAlgiers
niets: geenwerk,geentoekomst. Indeafgelopen
maandalleenalzijn tweeoudevriendenhieraan-
gekomen.Ompreciesdezelfderedenen. Ikhebze
sindsdiennietmeergezien,hen langdurigonder-
dakverschaffenkan ik immersniet.Mijnbaantje
indegarage,driedagenperweek,eenuurofacht,
negen, somstienperdag, levertmeeenkleine380
europermaandop.Eenhongerloon, ikweethet.
Maarelkekeerals ikdebaasvraagommeer te
betalen,zegthijdathij ‘nogzalzien’.”
TotophedenheeftAmingeenuitwijzingsbevel

gekregenenhijhooptdekomendetwee jaarzijn
automechanica-opleiding tekunnenafmaken.
“Watalsdebriefkomt?Somshoudthetmeuit
mijnslaap. Ikweethethelemaalniet. Ikhebhier
ontzettendveelgeleerd,diekenniskanniemandmenogontnemen.Daaromzou
ikhetopnieuwdoen.Descholingdie ikhierkrijg,was inAlgiersnietvoorme
weggelegd.Maargeenpapierenhebbenheeftvervelendegevolgen.Eigenlijkwil
ikeenanderegaragezoekenomtewerken,maardepaarkerendat ikdaarvoor
informeerden, liepenstukopdevraagnaardocumenten. Idemditovoorhetvin-
denvaneenanderestudio.Datgeeftmehetgevoeldat ikklemzit.Dekansdat
aandie illegaliteit ietskanwordengedaan, is immersergklein.
“Tochwil iknietechtklagen. Ikhebondertussenvriendengemaakt, ikslaag

erin te levenmethetweinigegelddat ikheb,zelfsalkan ikdaaruiteraardgeen
centvannaarhuisopsturen.Maargoed,dat isdanzo. Ikdoemijnbesten ikheb
hetgevoeldat ikvooruitkom,dat ik iemandword.Endat iswaarhetuiteindelijk
omgaat.”

Moussa, Ibrahim, Lisa, Reza en Amin zijn schuilnamen.

21 JAAR, AFKOMSTIG UIT AFGHANISTAN,
VOLGT EEN OPLEIDING ELEKTRICITEIT

et is nooit zijn bedoeling geweest om te vluchten. “Na eenavon-
tuurwaarin ikmaarmeeholdemet iedereen, stond ik in
Griekenland enkeek ik rondme. Ikwildenaarhuis, naarmijn
ouders.Mijn geldwasop. Ik vroegdemanaanhet loket vande

ferry ommeeen ticket te geven,maakteniet uitwaarnaartoe. Ik toonde
hemmijn legebroekzak en smeektehemmij te helpen.”
Hetwerd Italië, enhet lot zorgde eruiteindelijk voor datReza inBelgië

terechtkwam. “Ikweet het nog goed.Hetwas 18mei 2008. Ikwas 17 jaar.”
Rezawasondertussenal aan zijn zoveelste leven toe. Te voet hadhij de

bergen tussen Iran enTurkije overgestoken, na een vlucht uitAfghanistan
die geen vluchtwas. “Onsdorpwerdbelaagddoornomadenuit debergen.
Met valse papieren eisten ze onze grondop.Wijmoestendebergen in, en
onzeouders stuurdenmijmetmijnbroers en zussennaar eenander dorp.
Daar beslotenmijn grote enkleinebroer terug
naarhuis te keren. Ik reisde verdernaar een
familievriend inKaboel.Hij brachtmenaar
Kandahar, stopteme800dollar toe enwenste
meveel succes.”Met eengroepje gingen ze ver-
der opweg, viermaanden lang. “Waarom ik
niet terugnaarhuis ging? Ikwist nietwaar ik
was, ikwas spoorloos. Ik deedmaarwat de
anderen zeiden.”
Toenhet gezelschapmet eigenmiddelende

Egeïsche zeewilde oversteken, protesteerde
Rezaniet. Braafjes legdehij bij voor een
opblaasbare roeiboot. “Dagenaaneen stukheb-
benwegeroeid, de golvengooidenonsmeters-
hoogde lucht in. Ik dacht dat ik doodging.”
NaGriekenland en Italië belanddeRezauit-

eindelijk dus inBelgië. Inhet asielzoekerscen-
trumvanhet RodeKruis inAlsembergwerdhij
verliefd op eenKosovaarsmeisje. Ze zat er
samenmethaar zussen enhaar ouders.Haar
vaderwas ertegen, zijn dochterwasbeloofd aan eenandereman. EnReza
hadgeenbruidsschat te bieden. “Webesloten samenweg te lopen.We
wonennueen jaar alleen, in een studio.”
Reza volgt ondertussen eenvoltijdse opleiding inhet avondonderwijs als

elektricien. ViermaandengeledenwerdhunzoonBenjamingeboren. “Ze
zeggendat iknumeer kans omhier te blijven, omdat ik papaben.Maar
daaromhebbenwegeenkindgemaakt. Ikwacht nuopeen regularisatie.
Mijndrie asielaanvragen zijn opniets uitgedraaid. Ik rekenop eenbeetje
menselijkheid.”
Terugnaar AfghanistanwilRezanietmeer. “Danga iknog liever dood.

Toenmijn laatste asielaanvraagwerd afgewezen, heb ik diep gezeten. Ikhad
zelfmoordneigingen, zei tegenmijn assistente dat ik geenoplossingmeer
zag. Hoopheb iknietmeer. Mijn kind, dat ismijnhoop.”

‘Ik ben blij dat ik

de stap heb gezet,

zelfs al is mijn leven

moeilijk. Er wacht mij
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‘Ze zeggen dat ik

nu meer kans maak

om hier te blijven,

omdat ik papa

ben. Maar daarom

hebben we geen

kind gemaakt’
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