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V A N   O N Z E   R E D A C T E U R  

YVES DELEPELEIRE
BRUSSEL I  ‘Zij zijn met naar schat

ting tien tot twintig, zeer jong – 10 tot
14 jaar oud – komen uit NoordAfrika
en overleven  zonder hun ouders  in
de  straten  van  Brussel.  Zij  vragen
geen asiel, willen ook niet naar het
Verenigd Koninkrijk, maar zwerven
hier  rond.  Het  lijkt  om  een  aparte
groep te gaan’, zegt David Lowyck, de
directeur  van  MinorNdako,  een
Vlaamse jeugdvoorziening.

De hoofdstad van Europa is al lan
ger bekend met Maghrebijnse zwerf
jongeren, maar dat zij zo jong zijn, is
nieuw. Op initiatief van MinorNda
ko  kwamen  jeugd  en  straathoek
werkers,  Child  Focus,  de  Dienst
Voogdij,  Fedasil,  politiediensten  en
het  parket  van  Brussel  onlangs  sa
men om in kaart te brengen wie de
jongeren  kent,  en  om  een  ge
coördineerde  aanpak  te  bespreken.
Nu worden zij geregeld door de poli
tiediensten opgepakt en bij voorzie
ningen zoals MinorNdako en Syner
gie 14 afgezet, waar zij meteen weer
gaan lopen.

‘In het begin liepen zij weg, zodra
de deur van de combi openging’, zegt
Lowyck.  ‘Na een  tijdje bleven zij  al
eens overnachten en hun gsm opla
den. Maar zij vertelden niet veel over
zichzelf. Het is duidelijk dat zij elkaar
goed  kennen.  Zij  zouden  ook  al  in
Frankrijk  en  Scandinavië  zijn  ge
weest  en  hebben  een  tijdje  in  een
kraakpand in Brussel gewoond.’

Nadat het kraakpand enkele we
ken geleden was ontruimd, zijn heel
wat  jongeren van de  radar verdwe
nen.  ‘Mogelijk zijn velen onder hen
weer  naar  Frankrijk  vertrokken  of
zwerven  zij  nog  ergens  in  Brussel
rond. Straathoekwerkers  signaleren
in elk geval dat zij ze nog zien’, zegt
Lowyck.

Wanneer  de  jongeren  uit  een
voorziening  weglopen,  opent  Child
Focus  een  verdwijningsdossier.
Meestal komen zij weer boven water
wanneer  zij  voor  de  zoveelste  keer
worden opgepakt.

Knuffel vragen
De jongeren – vermoedelijk vooral

afkomstig  uit  Marokko  –  hangen
doorgaans rond aan het Zuidstation
en overleven door straatcriminaliteit
te plegen. Volgens David Lowyck van
MinorNdako  en  Thomas  Senghor,
directeur van Synergie 14, zijn zij ver
slaafd  aan  alcohol,  marihuana  en
lijm, om hun harde leven wat draag
lijker te maken. Mogelijk plegen zij
kleine feiten om drugs te kunnen ko
pen.  Hun  verslavingsproblematiek
maakt het ook moeilijk om met hen
te werken. ‘Ik wil deze jongeren niet
onhandelbaar noemen’, zegt Lowyck.
‘Wij  merken  dat  zij  een  hulpvraag
hebben.  Eén  jongere  stond  hier  ’s
avonds laat op de deur te bonken. Hij
was op eigen houtje naar ons terug
gekeerd.  In  de  leefgroep  vragen  zij
aan de begeleider een knuffel, of hui
len zij bij een Marokkaanse begelei

der  uit.  Zij  zijn  duidelijk  psychisch
verward en ernstig verwaarloosd. Als
wij hen willen opvangen en begelei
den, dringt een gecoördineerde aan
pak in Brussel zich op.’

Ook Senghor (Synergie 14) vraagt
actie. ‘Deze jongeren zijn zeer fragiel
en lopen het risico om hier te worden
uitgebuit. Tegelijk destabiliseren zij,
door hun drugsverslaving, de norma
le werking van de leefgroep.’

‘Zij  willen  ook  niet  naar  school
gaan. Dat duurt een week, en dan zijn
zij weer weg. Het heeft geen zin om
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Jeugdhulpverleners slaan alarm over zeer jonge straatkinderen uit Noord
Afrika die in de hoofdstad ronddolen en overlevingscriminaliteit plegen.
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deze jongeren in een gewone klas te
willen zetten. We moeten nadenken
over een onderwijsproject met voor
bereidingsklasjes  en  een  aangepast
leerprogramma. Daarom is het nood
zakelijk dat  er ook op politiek vlak
iets beweegt.’

De Brusselse ministers Elke Van
den Brandt (Groen) en Alain Maron
(Ecolo) zijn op de hoogte.  ‘Deze be
voegdheid  zit  bij  de  gemeenschap
pen. De minister zal snel contact op
nemen  met  de  Vlaamse  minister
Wouter  Beke  (CD&V)  om  te  kijken

hoe we dit samen kunnen oplossen’,
aldus de woordvoerder van Van den
Brandt.

MinorNdako  hoopt  ook  op  een
gecoördineerde aanpak door het ge
recht. ‘Ik pleit ervoor om niet alleen
door de bril van overlast naar deze
jongeren  te  kijken.  Mogelijk  zit  er
een  groter  netwerk  achter  en  is  er
sprake van mensenhandel.’

Het parket van Brussel zegt op de
hoogte  te  zijn,  maar  geeft  verder
geen  commentaar  omdat  het  om
minderjarigen gaat.
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