ONZE REDACTEUR OP BEZOEK IN HET OPVANGCENTRUM BIJ
SYRISCHE TIENER DIE HELEMAAL ALLEEN BIJ FEDASIL STOND
M. stond tien
dagen geleden
zonder ouders
of familie aan te
schuiven bij
Fedasil.

«Oudere jongens
waken als broer over hem»
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 MinorNdako, waar M.
verblijft. En als het hem
te veel wordt, is er nog
de boksbal in de tuin.
• KEN STANDAERT •

«Toen het telefoontje van Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) voor M. kwam,
hadden we geen plaats vrij voor hem»,
vertelt pedagoge Kleo Dubois. Ze werkt
bij Minor-Ndako, het Brusselse opvangcentrum waar minderjarige vluchtelingen zoals M. een thuis vinden. Ze hebben
er, verspreid over verschillende vestigingen, 124 opvangplaatsen, waarvan twee
derde voor minderjarige niet-begeleide
vluchtelingen. «De leefgroep heeft zelf
beslist dat M. toch mocht komen. Ze wisten in welke situatie hij zat. Direct pasten ze hun kamerindeling aan om hem
zijn eigen plekje te geven.»
Met een busje werd M. naar het opvangcentrum gevoerd waar het begeleidend
team klaarstond. «Het toeval wil dat Zawen, een Syrische medewerker van onze

Buiten onder het afdak hangt een
boksbal waarop de jongeren hun
frustraties kunnen uitwerken.

Aan de afwas in het opvangcentrum. Hoewel hij zijn ouders erg mist, kan hij toch al weer lachen.
Met dank aan de andere bewoners. Foto’s PN
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
zien we vaak ook bij andere nieuwe jongeren. Als ze merken dat er nog een Afghaans of Irakees kind is, valt meteen
een groot deel van de stress weg.»

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
van de koeken. Het ontbijt is traditioneel
het eerste groepsmoment van de dag,
geknipt om de vriendschapsbanden aan
te halen.
«Ze kiezen wat ze willen, boterhammen
of cornflakes», zegt directielid Johan
Vangenechten van Minor-Ndako. «Op
een schooldag staan de meesten op rond
7 uur om tegen 8.30 uur op de schoolbanken te zitten. Voor ’s middags nemen
ze een lunchpakket mee en ’s avonds
wordt er een warme maaltijd bereid.
Na schooltijd komen ze rechtstreeks
naar hier, tenzij ze toestemming hebben
om bij vrienden te gaan of naar de
kapper. Na een uurtje vrije tijd waarin ze
lezen, tv kijken of videospelletjes spelen,

moeten ze een uur studeren.»
M. ploft in de zetel neer en zet de televisie aan. Hij lijkt zich al goed thuis te voelen dankzij zijn behulpzame medebewoners en een intensieve begeleiding.
«Na de kennismaking heb ik wekelijks

PEDAGOGE KLEO DUBOIS

mer afgesloten is. Dan zijn ze heel
bang, want het kind beseft dat hun
familie misschien iets overkomen
is.»
Niettegenstaande de vrolijkheid
aan de ontbijttafel zorgt het samenleven ook voor conflicten in het opvangcentrum. «Die boksbal buiten
gebruiken sommige gasten als het
hen allemaal te veel wordt», zegt
Vangenechten. «De situatie waarin
ze verkeren, weegt zwaar op hen, geen
familie, geen zekerheid of ze erkend
zullen worden», pikt directeur David
Lowyck in. «Je merkt het niet als ze spelen en lachen, maar die druk voelen ze.»

één of twee individuele gesprekken via
een telefoontolk met de nieuwe bewoner», vertelt Annelies Huybrechts, de
kinderpsychologe van het centrum. «M.
vertelde de eerste keer direct dat hij zijn
ouders miste en dat hij hen wou contacteren. In de living staat daarvoor een
computer met social media als Facebook, 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-

Tussen M. en zijn nieuwbakken kameraad nochtans geen spoor van stress,
wanneer ze lachend de trap oplopen.
Lowyck: «Het lijken wel broers, ondanks
hun verschillende nationaliteit. Zo’n
oudere jongen ontfermt zich snel als een
broer over een nieuwkomer die hier met
niets anders dan zijn eigen kleren aankomt. Vrienden maken en je hier goed
voelen is essentieel voor deze kinderen.
Wie bij ons zit en geen netwerk opbouwt, die baart ons zorgen. Want je
niet verbonden voelen met je omgeving,
zorgt vroeg of laat voor problemen.»

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

Meteen op de
schoolbanken
Meer dan 800 kindvluchtelingen zijn
ditjaarzonderoudersinonsland aangekomen,ennetalshunBelgischeleeftijdsgenoten moeten ze morgen naar
school.M.dusook.Maareerstmoethij
Nederlandsleren,ineenOKAN-klas—
Onthaalonderwijs
Anderstalige
Nieuwkomers. Pas als een asielzoeker
de taal voldoende spreekt, wordt bepaald in welk leerjaar hij kan aansluiten. «Zelfs al kunnen ze een algemene
opleiding aan, toch kiezen ze vaak
voor een richting met deeltijds werk.
Puur omdat ze het geld nodig hebben
voor later», zegt Johan Vangenechten
van Minor Ndako. (KSN)

Netwerk
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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 pak meer dan eerdere schattingen. Netto zal Ageas
aan de transactie 450 miljoen euro
overhouden. Dat Ageas uit Hongkongwegtrekt,lijktbizar. Maarvolgens topman Bart De Smet is de
Hongkongse verzekeringsmarkt
matuur,enstrijdenveelbuitenlandsegroepenommarktaandeel. (FrD)

Te veel controle maakt kind
alleen maar bang, zeggen pedagogen

ALBERT NIET
AANWEZIG OP
HERDENKING
MOEDER

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 •

Met mama bevriend
op Facebook?

EURO MILLIONS
Trekking van 28 augustus 2015
Winnende nummers

11-29-30-31 -34
Winnende sterren

Innovating Digital Content

4-7

WINNAARS
5 HH
5H
5
4 HH
4H
4
3 HH
2 HH
3H
3
1 HH
2H
2

1 met 15.000.000 euro
4 met 353.872,60 euro
3 met 157.276,70 euro
67 met 3.521,10 euro
842 met 245,10 euro
1.555 met 132,70euro
2.931 met 50,30 euro
44.050 met 15,30 euro
43.582 met 14,80 euro
80.552 met 13,50 euro
234.686 met 8,10 euro
657.972 met 7,80 euro
1.221.965 met 4,30 euro

Koning Filip heeft zaterdag in
Zwitserland de tachtigste
sterfdag van zijn grootmoeder
koningin Astrid herdacht. Hij
nam zijn zoon Gabriël (12)
mee. Koning Albert was niet op
de herdenking van zijn moeder
aanwezig. Astrid kwam op 29
augustus 1935 op weg naar
België bij een ongeval in Küssnacht om het leven. Dat gebeurde toen koning Leopold III
de macht over het stuur verloor. Foto AP

Slecht idee

WISKUNDEPROF GEEFT NERDS LIEFDESTIPS

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

Hoe gedragen moeders zich ten
opzichte van hun kinderen op Facebook? Die vraag stelde Viktorien
Van Loon zich voor haar masterproef. Heel erg controlerend, zo
blijkt. Vooral moeders met kinderen tussen 10 en 14 jaar kennen
maar al te graag het paswoord van
de Facebookpagina van zoon- of
dochterlief. «Anderen willen ook
gewoon vrienden worden», zegt
Viktorien. Voorveelmoedersishet
geven van hun wachtwoord vaak
zelfs een voorwaarde wanneer
hun zoon of dochter vraagt om een
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
het natuurlijk minder ‘cool’.»

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’

onze kinderen mee bezig zijn. Gescheiden moeders gebruiken de
chat om te praten met hun kinderen terwijl die bij hun vader zijn.
Gewoon om nog wat stiekem te
praten en foto’s te bekijken.»
Het doen en laten van je kind
nauwlettend in het oog houden op
Facebook is een slecht idee, vindt
pedagoge Marijke Bisschop. «Laat
je kind volwassen worden», meent
ze. «Samen een profiel opstellen en
de eerste weken wat in de gaten
houden, is zeker oké. Maar daarna
is het onherroepelijk tijd om
mama te defrienden. Nadien kan
je soms wel eens gaan kijken — en
dat hoeft je kind niet te weten —
maar je moet leren loslaten. We
controleren al genoeg en zo maken
we kinderen alleen maar bang.»
Bisschop pleit vooral voor meer
‘sociale media voorlichting’ op
school. Vanaf het eerste leerjaar al.
«Hoewel ik een eigen Facebookprofiel pas aanraad vanaf het middelbaar, is het belangrijk dat kinderen weten hoe het werkt. Praat
erover, maar word geen beste
vriendin van je zoon of dochter.
Hou afstand.»
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Volgende jackpot: 15.000.000 euro

(Onder voorbehoud)

LOTTO

Trekking van 29 augustus 2015

Bulletins
753.650

Inzet
5.020.536 euro

Winnende nummers

4-22-27-31-36-43

35

WINNAARS

6 juiste Geen
5 juiste + 3 met 61.752,50 euro
5 juiste 58 met 3.029,60 euro
4 juiste + 233 met 377 euro
4 juiste 4.424 met 36,70 euro
3 juiste + 6.317 met 13,70 euro
3 juiste 84.791 met 5 euro
2 juiste + 64.435 met 3 euro

Volgende jackpot : 2.750.000 euro

JOKER +

«Geef een vrouw nooit advies,
tenzij ze daar heel expliciet om
vraagt en zelfs dán is het gevaarlijk.» «Als jij aardig doet,
wil dat niet per se zeggen dat
iemand aardig terug doet.»

Deze en andere tips staan in het
boek ‘IQ to Love’, de liefdesgids
die universitair hoofddocent
Wiskunde Nelly Litvak van de
Universiteit Twente schreef,
speciaal voor de jonge mannelijke techneut. «De nerd dus»,
zegt Litvak. «Een ontzettend
leuke en boeiende groep, die
ten onrechte een negatief imago wat betreft relaties heeft.»
Volgende week stromen haar

collegebanken weer vol met
technische studenten. En dat is
precies waar Litvak — zelf getrouwd met een nerd — haar inspiratie vond. «Iedere dag zag ik
slimme, leuke en bijzondere
mannen. Maar sociaal zijn ze
vaak niet handig», zegt de docente. Ze benadrukt dat ze geen
relatietherapeut is, maar na jarenlang doceren is ze wel ervaringsdeskundige. «Deze jongens zien een probleem en willen dat oplossen en gaan voorbij aan het feit dat een luisterend oor bijna altijd veel meer
gewaardeerd wordt. Ook vertel
ik ze dat een vrouw niet benaderd mag worden als een pc.»

Bulletins
Inzet
225.657
395.045 euro
Winnend nummer
+ sterrenbeeld = JACKPOT

8-9-1-6-7-0

STIER

WINNAARS

JACKPOT Geen met 1.000.000 euro
6 juiste Geen met 20.000 euro
5 juiste 3 met 2.000 euro
4 juiste 48 met 200 euro
3 juiste 485 met 20 euro
2 juiste 4.814 met 5 euro
1 juist
47.167 met 2 euro
sterrenbeeld 22.112 met 1,50 euro

(Onder voorbehoud)

KENO

Trekking van 29 augustus 2015

Winnende nummers

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

PICK-3

Winnende nummers

4-9-1

(Onder voorbehoud)

JOKER +

Gesprek

Facebookmama’s zien de sociaalnetwerksite eerder als aanvulling
op de gewone traditionele opvoeding, zo blijkt uit het onderzoek. Ze
gaan de website als hulpmiddel
beschouwenomachteraf een faceto-facegesprek te voeren. «‘Zonder

PEDAGOGE MARIJKE BISSCHOP

het wachtwoord van mijn dochter
had ik nooit geweten dat ze gepest
werd’, geeft een moeder aan. In
dergelijke gevallen kan het echt
helpen. Andere mama’s zeggen
dan weer dat Facebook drempelverlagend werkt. Kinderen praten
met hun ouders via de Messengerfunctie over dingen die ze in het
echte leven niet rechtstreeks durven te vragen of zeggen.»
Toch gaat de Facebookvriendschap
tussen kinderen en hun moeder
niet enkel over controle. Ook pure
nieuwsgierigheid speelt een grote
rol. «We weten gewoon graag waar

Belgische man (88)
verongelukt in Alpen
Een88-jarigeBelgisdoodteruggevonden
in de Zwitserse Alpen. Reddingswerkers
vonden vrijdagavond zijn lichaam aan de
voet van een helling. Hij was al sinds
woensdagalsvermistopgegeveninSaasFee, een wintersportplaats in de Zwitserse Alpen. De politie onderzoekt nu of de
man een foute pas zette of dat hij onwel
werd en te pletter stortte.
VolgensBuitenlandseZakenishetslachtofferafgelopenweekendalnaaronsland
gerepatrieerd.
Nog vrijdag zijn in dezelfde regio twee
alpinisten om het leven gekomen, een
Zwitser en een Duitser.

M. stond tien
dagen geleden
zonder ouders
of familie aan te
schuiven bij
Fedasil.

• KEN STANDAERT •

«Toen het telefoontje van Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) voor M. kwam,
hadden we geen plaats vrij voor hem»,
vertelt pedagoge Kleo Dubois. Ze werkt
bij Minor-Ndako, het Brusselse opvangcentrum waar minderjarige vluchtelingen zoals M. een thuis vinden. Ze hebben
er, verspreid over verschillende vestigingen, 124 opvangplaatsen, waarvan twee
derde voor minderjarige niet-begeleide
vluchtelingen. «De leefgroep heeft zelf
beslist dat M. toch mocht komen. Ze wisten in welke situatie hij zat. Direct pasten ze hun kamerindeling aan om hem
zijn eigen plekje te geven.»
Met een busje werd M. naar het opvangcentrum gevoerd waar het begeleidend
team klaarstond. «Het toeval wil dat Zawen, een Syrische medewerker van onze

3-1-5-6-9-2
WINNAARS

Buiten onder het afdak hangt een
boksbal waarop de jongeren hun
frustraties kunnen uitwerken.
**

gramma vroeg een lijst op met
mensen met bepaalde aandoeningen. 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,maarhetwereldwijdewebkentgeenlandsgrenzen.
PaulDeHert,VUB-professorprivacyrecht,vindtdatdithoegenaamd
niet kan. «Dat we Amerikanen
minder makkelijk kunnen aanpakkendandeBelgen,maggeenreden
zijn om niets te doen.» (SCG)

«Oudere jongens
waken als broer over hem»

STEENBOK

(Onder voorbehoud)
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MEDISCHE GEGEVENS TE KOOP
OP INTERNET
Hoewelhetinonslandverbodenis,
kan je via het internet probleemloos medische gegevens aankopen. Dat blijkt uit een reportage
van ‘Panorama’.
Viazogenaamde‘wearables’,kleinecomputertjesdiebijvoorbeeldje
hartslag of bloeddruk meten,
wordt medische informatie doorgestuurd naar de smartphone. Zo
worden heel wat data opgeslagen
en die zijn interessant voor handelaarsingegevens.OpAmerikaanse
websites kan je ze zonder problemen aankopen. Ook van Vlamingen, blijkt uit ‘Panorama’. Het pro-

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 MinorNdako, waar M.
verblijft. En als het hem
te veel wordt, is er nog
de boksbal in de tuin.

Trekking van 30 augustus 2015

Volgende jackpot: 1.000.000 euro

ziekenhuis overgebracht, maar zijn daar
intussen verdwenen. Het gerecht vermoedt dat ze gevlucht zijn om de grens
met Duitsland over te steken. De chauffeur van de vrachtwagen, een 29-jarige
Roemeen, is aangehouden.
Verder zijn ook de vier vermoedelijke
smokkelaars die 71 mensen lieten sterven
in een kippentruck voorgeleid. Zij blijven
nog minstens een maand langer in de cel.
Er is ook een vijfde verdachte opgepakt.
Voor de dood van ongeveer 200 vluchtelingen die omkwamen voor de kust van
Libië zitten ook drie verdachten vast.
(SCG)

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

Bulletins
Inzet
3.772
11.700 euro
Winnend nummer
+ sterrenbeeld = JACKPOT

JACKPOT Geen met 1.000.000 euro
6 juiste Geen met 20.000 euro
5 juiste Geen met 2.000 euro
4 juiste 5 met 200 euro
3 juiste 13 met 20 euro
2 juiste 146 met 5 euro
1 juist
1.431 met 2 euro
sterrenbeeld 612 met 1,50 euro

NA DRAMA IN KOELWAGEN:

3 kinderen gered uit smokkeltruck
Amper één dag nadat 71 vluchtelingen
dood aangetroffen werden in een koelwagen, heeft de Oostenrijkse politie een
nieuw drama vermeden. Drie kindjes
zijn op het nippertje van de dood gered.
Net ten noorden van Salzburg signaleerde
de politie vrijdag een verdachte vrachtauto. Daarin ontdekten ze 26 vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan en Bangladesh.
Onder hen twee meisjes van vijf en een
jongen van zes. De drie kinderen vertoonden zware uitdrogingsverschijnselen en
verkeerden even in levensgevaar. Zij werden samen met hun familieleden naar het

Aan de afwas in het opvangcentrum. Hoewel hij zijn ouders erg mist, kan hij toch al weer lachen.
Met dank aan de andere bewoners. Foto’s PN
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
zien we vaak ook bij andere nieuwe jongeren. Als ze merken dat er nog een Afghaans of Irakees kind is, valt meteen
een groot deel van de stress weg.»

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
van de koeken. Het ontbijt is traditioneel
het eerste groepsmoment van de dag,
geknipt om de vriendschapsbanden aan
te halen.
«Ze kiezen wat ze willen, boterhammen
of cornflakes», zegt directielid Johan
Vangenechten van Minor-Ndako. «Op
een schooldag staan de meesten op rond
7 uur om tegen 8.30 uur op de schoolbanken te zitten. Voor ’s middags nemen
ze een lunchpakket mee en ’s avonds
wordt er een warme maaltijd bereid.
Na schooltijd komen ze rechtstreeks
naar hier, tenzij ze toestemming hebben
om bij vrienden te gaan of naar de
kapper. Na een uurtje vrije tijd waarin ze
lezen, tv kijken of videospelletjes spelen,

PEDAGOGE KLEO DUBOIS

mer afgesloten is. Dan zijn ze heel
bang, want het kind beseft dat hun
familie misschien iets overkomen
is.»
Niettegenstaande de vrolijkheid
aan de ontbijttafel zorgt het samenleven ook voor conflicten in het opvangcentrum. «Die boksbal buiten
gebruiken sommige gasten als het
hen allemaal te veel wordt», zegt
Vangenechten. «De situatie waarin
ze verkeren, weegt zwaar op hen, geen
familie, geen zekerheid of ze erkend
zullen worden», pikt directeur David
Lowyck in. «Je merkt het niet als ze spelen en lachen, maar die druk voelen ze.»

één of twee individuele gesprekken via
een telefoontolk met de nieuwe bewoner», vertelt Annelies Huybrechts, de
kinderpsychologe van het centrum. «M.
vertelde de eerste keer direct dat hij zijn
ouders miste en dat hij hen wou contacteren. In de living staat daarvoor een
computer met social media als Facebook, 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-

Tussen M. en zijn nieuwbakken kameraad nochtans geen spoor van stress,
wanneer ze lachend de trap oplopen.
Lowyck: «Het lijken wel broers, ondanks
hun verschillende nationaliteit. Zo’n
oudere jongen ontfermt zich snel als een
broer over een nieuwkomer die hier met
niets anders dan zijn eigen kleren aankomt. Vrienden maken en je hier goed
voelen is essentieel voor deze kinderen.
Wie bij ons zit en geen netwerk opbouwt, die baart ons zorgen. Want je
niet verbonden voelen met je omgeving,
zorgt vroeg of laat voor problemen.»

moeten ze een uur studeren.»
M. ploft in de zetel neer en zet de televisie aan. Hij lijkt zich al goed thuis te voelen dankzij zijn behulpzame medebewoners en een intensieve begeleiding.
«Na de kennismaking heb ik wekelijks

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

Netwerk

***

Meteen op de
schoolbanken
Meer dan 800 kindvluchtelingen zijn
ditjaarzonderoudersinonsland aangekomen,ennetalshunBelgischeleeftijdsgenoten moeten ze morgen naar
school.M.dusook.Maareerstmoethij
Nederlandsleren,ineenOKAN-klas—
Onthaalonderwijs
Anderstalige
Nieuwkomers. Pas als een asielzoeker
de taal voldoende spreekt, wordt bepaald in welk leerjaar hij kan aansluiten. «Zelfs al kunnen ze een algemene
opleiding aan, toch kiezen ze vaak
voor een richting met deeltijds werk.
Puur omdat ze het geld nodig hebben
voor later», zegt Johan Vangenechten
van Minor Ndako. (KSN)

