
Doodgewoon lijkt hij.
Elf jaar oud. Goede

puntenop school, gek
vanAnderlecht. In de

rand rondBrussel strui-
kel je over dit soort kwa-
jongens. Schijn bedriegt.
Habibwerd geboren in

Syrië enwoont nu in een
opvangcentrum.

Anderhalf jaar geleden
stapte hij alleen vanhet
vliegtuig in Zaventem.
Depolitie stondhem

op tewachten.

DOOR TINE PEETERS

“We reden van Syrië naar Turkije
met de auto. Mama, papa en ik.
Zonder dat de politie hetwist”, ver-
telt Habib*. “De begeleiders zetten
ons daar in een huisje aan het
water. ‘s Avonds zijn ze ons dan
komen halen en moest ik in een
bootje naarGriekenland.Wij zaten
metzeven inhetbootje,datdehele
nacht heen en weer ging ommen-
senoptehalen. Ikwasnietbang,de
mensen inhetbootjewarenal lang
bij ons. We reisden al de hele tijd
samenmet hen. Het bootje bracht
ons naar de kust van Griekenland.
Mama en papa waren er nog niet.
Toenmoest ik alleen verder.”
Habib vertelt zijn verhaal schijn-

baaremotieloos. Alleenhet zenuw-
achtige gepeuter aan de noppen
van zijn voetbalschoen verraadt
dat hij dit liever verzwijgt. “De
mensen in het bootje zeiden dat
mijn ouders nog zouden komen.
Dat ze nog zouden volgen, in het
volgende bootje, maar dat is niet
gelukt,” gaat hij verder. “Zewerden
tegengehoudenophet strand.”

LDD, N-VA, enzovoort

“In Griekenland ging er dan
iemand mee op het vliegtuig. Een
oude man. Hij lag constant te sla-
pen. Toen we landen in België was
er politie. Die meneer is opgepakt
op de luchthaven en voor eventjes
in de gevangenis gestopt. De poli-
tie heeft mij ook vragen gesteld.
Waar ik vandaan kwam, welke reis
ik had gemaakt. Daarna hebben ze

mij naar het opvangcentrum van
Steenokkerzeel gebracht. Eerst
wist ik niet waar ik was en wat er
gebeurde, ik kon nog helemaal
geen Nederlands. Er waren andere
jongens die Arabisch kenden, en
diehebbenmij alles uitgelegd.”
Habibs ouders keerden terug

naar Syrië, hij zit hier al anderhalf
jaar in opvangcentrum Minor-
Ndako aan de rand van Brussel.
“Mama en papa heb ik na
Griekenland nooitmeer gezien. Ze
willen naar België komen, maar
hungeld is op. Ze hadden alles ver-
kocht om hier te komen wonen.

Hun huis, hun meubels. Er blijft
niks meer over. Papa werkt nu op
een boerderij in een dorp, mama
zorgt voor mijn broertjes. Ik heb
nog twee broertjes. Ik bel hen op
woensdag en maandag.” Maar de
laatste keer kreeg Habib geen ant-
woord. Hij kan zijn ouders al vijf
dagennietmeerbereiken.
“Ze wonen in een dorp, waar er

geen oorlog is,”meent hij. “De oor-
logblijft indehoofdstadenzalniet
naar de dorpen gaan. Daar ben ik
zeker van.” Hij stopt abrupt. Meer
wilhijnietzeggen. ‘sAvondsligthij
wakker van de onlusten in zijn

land, hij is doodsbang dat zijn
ouders en jongere broers iets zal
overkomen. Maar dat wil hij liever
niet aan de grote klok hangen.
“Terug naar Syrië gaan?” zegt hij
met een klein stemmetje. “Nee,
nooit. Het leven is daar slecht. Ik
kreeg er slaag op school. Ikwil hier
blijven en voetballer worden. Bij
Anderlecht? Het mag ook ergens
anders zijn.”
Anderhalf jaar is Habib nu in

België en hij spreekt zonder zicht-
bare moeite Nederlands. Vraag
hem iets over voetbal, over RSC
Anderlecht of de Belgische poli-

tiek, en hij raffelt lijstjes af. Zelfs in
bed zit hij te oefenen boven zijn
schriften. De Vlaamse politieke
partijen? LDD, N-VA, de groenen,
sp.a, Open Vld en CD&V, hij somt
ze zonder veel haperen op. “Het
gaat niet goed in de politiek,”
flapt hij eruit. “De N-VA is in één
jaar 5 procent gestegen, de andere
partijen gaan achteruit. Het gaat
echt niet goed met de politici in
België.” Hij schudt meewarig met
zijn hoofd. Die grote mensen, je
kunt er kop noch staart aan
krijgen, zie je hemdenken.
Wat hij het liefst wil? Een witte

kaart.Hij voetbaltbij eenplaatselij-
ke club - “Anderlecht zat vol”-maar
meedoen aan de wedstrijden mag
deze minimiddenvelder niet. Bij
gebrek aan de juiste papieren.
Maar het wetsvoorstel dat het par-
lement vandaag goedkeurt, maakt
mogelijkdatHabibwélvolwaardig
lidwordt van de club. En dat is van
levensbelang, verzekert hij.

Frietjes

Hetverhaal vanHabib isgeenuit-
zondering. Jaarlijks worden er
2.500niet-begeleideminderjarigen
gevat in ons land. Vaakwordt inge-
zoomdopde jongerendie tegende
grensvandemeerderjarigheidaan-
schurken en die een botscan krij-
genomhun leeftijd te controleren.
Een veel minder bekende groep
zijn de bijna tweehonderd kinde-
ren jonger dan twaalf jaar die hier
elkjaararriveren.Zonderoudersen
zonderpapieren.
Hetcentrumwaarhijwoontheeft

veel weg van een groot, ietwat ont-
regeld gezin. Met pubers die het
liefst van al de godganse dag voor
de tv zouden hangen en kleine
meisjes die altijd een jurkje van
Mega Mindy willen dragen. Met
frietjesopdinsdageneen(vaakver-
wenste) beurtrol om af te ruimen.
De dagen van de kinderen die er
verblijven, zijn zo normaal moge-
lijk. Habib gaat met de fiets naar
school, eet daar ‘s middags zijn
boterhammen op, en fietst tegen
vieruurterugnaar ‘huis’.Misschien
mag hij deze week wel wat langer
opblijven omdat hij zijn rapport
gekregenheeft.
“Volgend jaar mag ik naar het

zesde leerjaar”, zegt hij fier. “Dan
hoor ik eindelijk bij de grote jon-
gens.”
Syrië is evenécht verweg.

* Habib is een schuilnaam
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Kom op zaterdag 25 juni naar de Vlaamse Havendag en ontdek
wat er écht reilt en zeilt in onze vier Vlaamse havens. De havens
van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge heten je welkom!
Surf naar vlaamsehavendag.be en plan je bezoek.

Verruim je kijk op de haven.

Een goede nachtrust
voel je overdag

“Tof hé!
Gratis op de foto!”

Snelheidscontroles op het viaduct?

Wil je zelf ook elke dag
even positief zijn als
Uitgeruste Rudy? Lees dan
zijn niet te missen slaaptips
op www.uitgerusterudy.be.
Een goede raad van
De Slaapraad.

Vandaag keurt het parle-
ment een wet goed die het
verblijf van de niet-begelei-
de minderjarigen in ons
land beter zal regelen.
Jaarlijks worden er 2.500
van deze kinderen en jon-
geren ‘gevat’ in ons land.
Van die kinderen zijn er elk
jaar 150 tot 200 jonger dan

twaalf. Zij worden door hun
ouders alleen op het vlieg-
tuig gezet of ‘verliezen’ hun
vader en/of moeder onder-
weg naar België. De nieuwe
wet voorziet nu een speci-
fieke regeling voor de kin-
deren die geen asiel aan-
vragen. Er zal vanaf nu
worden geprobeerd om

hen zo snel mogelijk terug
te herenigen met hun
ouders of andere familiele-
den die voor hen kunnen
zorgen in het land waar zij
legaal verblijven. Wat ook
kan, is dat het kind alleen
terugkeert naar zijn thuis-
land, als de garantie er is
dat het er kan opgevangen

en verzorgd worden door
de ouders, andere volwas-
senen of een ngo. Als deze
opties mislukken, krijgt het
kind de toelating om in ons
land te blijven en wordt het
opgevangen in een cen-
trum. Nu kan in slechts 30
tot 40 procent van de
gevallen het kind herenigd

worden met zijn ouders of
familie. In de eerste vier
maanden van dit jaar kwam
28 procent van deze min-
derjarigen uit Afghanistan,
de rest van de top vijf
wordt vervolledigd door
Algerije, Guinee, Marokko
en Servië.

(TP)

Beterschapopkomstvoorniet-begeleideminderjarigen

ALSHIJMAAREENVOETBALLERWORDT: de Syrische elfjarigeHabib leeft alleen inBelgië

‘Ze zeiden datmijn ouders nog zouden
komen,maar dat is niet gelukt’

HABIB:

Mamaenpapa
hebiknaonze
vluchtuitSyrië
nooitmeer
gezien.Zewillen
naarBelgië
komen,maar
hungeld isop

■ Habib, alleen op de wereld in de rand rond Brussel. ‘Volgend jaar mag ik naar het zesde leerjaar. Dan hoor ik bij de grote jongens.’
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