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ABSTRACT 
 

Sommige mensen staan hoog op de maatschappelijke ladder, anderen staan laag. 

Afghaanse jonge vluchtelingen zijn amper te vinden op de hogere treden. Hoe komt het 

dat deze jongeren zichzelf amper ontwikkelen en doorgroeien tot hogere studies en hoger 

gewaardeerde beroepen?  

In dit onderzoek identificeren we hun noden en behoeften zodat we deze als basis kunnen 

gebruiken voor aanbevelingen naar hulpverlening, maatschappij en beleid. 

Niet alleen is de schrijver van deze scriptie zelf een ervaringsdeskundige, de jongeren 

komen zelf aan het woord en hun verhaal wordt zowel theoretisch onderbouwd én 

bevestigd door experten in deze materie. Tot slot geven alle partijen: de jongeren, de 

experten en de schrijver zelf, hun aanbevelingen.   

De conclusie is duidelijk: Als we écht kiezen voor één maatschappij waar àlle burgers 

kunnen rekenen op een gelijkwaardige en rechtvaardige behandeling, dan zijn we hier allen 

samen verantwoordelijk voor.  
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Inleiding 

Afghanistan hoort bij de top 3 van de herkomstlanden met de meeste beslissingen tot 

erkenning van de vluchtelingenstatus in België. Het merendeel hiervan zijn alleenstaande 

jongens. Ik ben één van deze jongvolwassen Afghaanse vluchtelingen. 

In de jaren dat ik in België ben, zie ik Afghanen vooral vertegenwoordigd in beroeps- en 

deeltijds onderwijs, in knelpuntberoepen, met een uitkering of met fysiek zwaar werk, met 

psychische problemen, in woningen van lagere kwaliteit. Ik ontmoette zelden een 

ontspannen, mentaal gezonde Afghaan met een hoger inkomen. Zolang ik zelf in deze 

situatie leefde, vond ik dit normaal, al miste ik wel begeleiders die mijn moedertaal 

spraken. 

Ik kreeg en nam de kans om door te groeien. Deze thesis is een sluitstuk van een lange 

weg. Toen ik stageliep bij het Kinderrechtencommissariaat ervaarde ik voor het eerst dat 

kinderen rechten hebben en dat er een organisatie bestaat die de rechten van deze 

kinderen en jongeren vertegenwoordigt. Voor jongeren zoals ik dus, die opgroeiden in 

oorlog, opgroeiden in eenzaamheid, als kind werkend in een Iraanse fabriek. Ik leek te 

dromen.  Denken deze mensen echt zoals ik? 

Het Kinderrechtencommissariaat vraagt zich af waarom Afghaanse jongeren zo weinig 

zichtbaar zijn in de maatschappij, vooral vanaf meerderjarigheid en wat ze voor deze 

jongeren kunnen doen om hun participatiegraad te bevorderen in de samenleving. Ik vraag 

me af waarom zo weinig jonge Afghanen in België zich ontwikkelen om door te groeien, 

zoals ik. Wat is het verschil? Ik wil weten wat hun behoeften zijn en hoe ik als hulpverlener 

kan bijdragen. Op deze manier kan ik mijn ervaring inzetten om anderen te helpen.  

Hier kreeg ik hoop en voelde ik veel energie om met hen samen te werken. Ze streven 

naar een maatschappij waar alle kinderen en jongeren kansen krijgen om te groeien tot 

een volwaardige burger. Wat ik normaal vond, veranderde. Hoe komt het eigenlijk dat 

Afghaanse jongeren, ondanks hun grote aantal, amper vertegenwoordigd zijn in hoger 

onderwijs, in beroepen zoals advocaat of leerkracht, dokter of coördinator? Hoe komt het 

dat ik geen enkele Afghaanse hulpverlener mocht ontmoeten op mijn weg? 

Als jonge vluchteling weet ik uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om te mogen studeren. 

Was ik de enige of is dit ook zo moeilijk bij de andere jongeren? Ik wou dit onderzoeken 

en in kaart brengen voor de buitenwereld. Mijn verhaal alleen zou niet genoeg geweest 

zijn. 

Het was een uniek kans voor mij om mijn onderzoek te doen in opdracht van het 

Kinderrechtencommissariaat. Samen met het Kinderrechtencommissariaat zoek ik het 

antwoord op de vraag: “Wat zijn de noden en behoeften van jongvolwassen Afghaanse 

vluchtelingen in Vlaanderen?”  

Om hier achter te komen, ben ik in gesprek gegaan met 21 Afghaanse jongeren met wettig 

verblijf evenals met 5 experten in deze materie. Daarnaast heb ik een focusgroep 

georganiseerd met deze jongeren waarbij we meningen en gedachten deelden.  
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In het eerste deel van dit onderzoek, lezen jullie wat ik ontdekte in de analyse van de 

interviews. Uit de gesprekken die ik met deze Afghaanse jongens en meisjes had, komt 

heel duidelijk naar voor wat hun onvervulde behoeften zijn waardoor het moeilijk is om te 

ontwikkelen. Zij spreken over hun verleden, het heden en de toekomst. Zij geven aan 

waartegen zij het meest botsen en waar knelpunten zijn.  Al de gesprekken vind je terug 

op een cd achteraan in bijlage. Ik analyseerde deze en categoriseerde in een 9-tal thema’s.  

In het tweede deel onderbouw ik het verhaal van de jongeren met theorie en ervaring van 

organisaties en experten. Ik verwijs hierbij naar literatuur ter zake en de uitgeschreven 

interviews met de experten kan je eveneens terugvinden op de cd in bijlage. Voor alles 

wat de jongeren aanbrachten, vond ik bevestiging zowel van het probleem als van de 

onderliggende behoeften.  

Bij het doen van deze literatuurstudie werd het me duidelijk dat ‘noden’ en ‘behoeften’ 

synoniemen zijn en dat het dus geen zin heeft deze steeds dubbel te vermelden. Vanaf nu 

heb ik het over ‘behoeften’ als ‘een belangrijke menselijke waarde die informatie geeft over 

wat iemand nodig heeft om gezond en gelukkig te kunnen zijn.’ 

In het derde deel geef ik enkele aanbevelingen en tips vanuit deze verschillende bronnen, 

zowel uit literatuur als uit de gesprekken met de experten.  

In het vierde en laatste deel, geef ik ook mijn eigen perspectief als hulpverlener met 

Afghaanse roots. Omdat ik ook een Afghaan ben met een gelijkaardig verleden en dezelfde 

taal spreek, ontstond bij de gesprekken met de jongeren als vanzelf veiligheid en 

verbinding. Ik zie de jongeren als mijzelf en dat waarderen ze. De jongeren vertelden me 

dat ze hoop kregen als ze hoorden hoe ik vanuit een gelijkaardige situatie er in slaag om 

een diploma te halen. Naast rolmodel heb ik ook een brugfunctie tussen de jongeren, de 

hulpverleners en de maatschappij. Omdat ik zowel het perspectief van vluchteling ken als 

dat van hulpverlener, kan ik niet anders dan telkens de mens te zien achter zowel de 

vluchteling als achter de professional. Ik benader iedereen vanuit mogelijkheden en niet 

als probleem. Dit maakt me tot een natuurlijke bemiddelaar. 

Mijn eigen perspectief en aanbevelingen geven aan hoe ik de behoeften van jongvolwassen 

Afghaanse vluchtelingen zie. Mijn perspectief en mijn woorden zijn hetzelfde als de 

woorden van deze jongeren. Deze jongeren ervaren hetzelfde, maar zij kunnen het niet 

verwoorden. Zij zijn nog niet zover als ik nu ben, daarom is mijn perspectief net zo 

belangrijk als de literatuur in dit onderzoek, als niet, nog belangrijker. Ik hoop dat ik 

hiermee bijdraag aan het creëren van meer groeikansen voor deze jongeren, zowel vanuit 

de hulpverlening als vanuit het beleid. 

Tot slot, in heel het onderzoek, gebruik ik geen enkele naam van de Afghaanse jongeren 

dit op hun uitdrukkelijke vraag. Ik gebruik cijfers om het duidelijk te maken over welke 

respondent het gaat.  
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Probleemstelling  

Wat zijn de noden en behoeftes van jongvolwassen Afghaanse vluchtelingen in 

Vlaanderen? 

Bijvragen: 

Welke rol speelt het onderwijs m.b.t deze behoeften van jongvolwassen Afghaanse 

vluchtelingen in Vlaanderen? 

Welke rol speelt familie m.b.t deze behoeften van jongvolwassen Afghaanse vluchtelingen 

in Vlaanderen? 

Welke impact heeft het hebben van een netwerk m.b.t deze behoeften van jongvolwassen 

Afghaanse vluchtelingen in Vlaanderen? 

1 Analyse van de interviews 

Met jongvolwassen Afghaanse vluchtelingen bedoel ik: de jongeren tussen 17 tot 22 jaar 

oud met een wettige verblijf in België. 

Om op deze probleemstelling een genuanceerd antwoord te geven, ging ik, naast 

literatuurstudie en uiteraard eigen ervaring als vluchteling, in gesprek met 21 

jongvolwassen Afghaanse vluchtelingen uit verschillende Vlaamse provincies (Vlaams-

Brabant, Antwerpen en Limburg). 

 

• 17 van de 21 respondenten zijn jongens en 4 ervan zijn meisjes.  

• 16 van de 17 jongens zijn als niet begeleide minderjarige vluchteling (n.b.m.v) naar 

België gekomen. Een deel van deze jongens is ondertussen volwassen geworden en 

een deel is nog steeds minderjarig.  1 jongen kwam als meerderjarige naar België 

en vroeg asiel aan. 

• 3 van de 4 meisjes zijn als minderjarige door hun vader overgebracht naar België 

met de procedure gezinshereniging. 1 meisje kwam als meerderjarige naar België 

met een huwelijksvisum.  

 

Voor dit onderzoek heb ik een 4-tal vrouwelijke respondenten gevonden. Dit was zeker 

niet mijn initiële plan omdat het zeer moeilijk is om Afghaanse meisjes te vinden, die 

bovendien ook bereid zijn om een interview af te leggen. In Afghanistan worden meisjes 

erg beschermd en ze komen bijgevolg moeilijk in contact met de buitenwereld. Ik mag van 

geluk spreken dat ik deze dames gevonden heb én dat zij bereid waren om mee te werken.   

Ik analyseerde de interviews en dit kleine aantal kan je uiteraard niet representatief 

noemen. Ook al had ik een vragenlijst bij de hand, ik vond het belangrijk dat de jongeren 

zelf aangaven wat hun noden en behoeften zijn. Ik neem jullie graag mee in het verhaal 

van deze jongeren aan de hand van 7 thema’s die in deze gesprekken spontaan naar boven 

kwamen bij de vraag naar hun behoeften: familie, taal en onderwijs, inkomen, wonen, 

gezondheid, ontmoeting en ontspanning, netwerk. Veel leesplezier.  
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1.1. Familie 
Familie is voor alle bevraagde jongeren veruit de meest belangrijke waarde van allemaal. 

Iedereen verklaart hun familie te helpen op verschillende manieren. Hun focus en aandacht 

gaan grotendeels naar hun familie. Voor ieder van hen betekent familie zeer veel ondanks 

alle moeilijkheden die de verantwoordelijkheid die zij daarin dragen, meebrengt, blijven ze 

achter hun familie staan.   

a) Contact en morele steun 

Voor al deze jongeren, zowel voor de jongens als voor de meisjes, staat de familie op de 

hoogste plaats. Zij kiezen hun familie boven alles.  

Velen zeggen dat als hun familie hier zou zijn, ze geen zorgen meer zouden hebben. Zij 

nemen regelmatig contact op. Familie is iets speciaal en zeer belangrijk voor hen. Als hun 

familie het goed heeft, zijn ze tevreden. Van heel kleins af aan beginnen zij hun familie te 

helpen.  

De relatie met hun familie sterk en goed houden is niet gemakkelijk voor iedereen. De tijd 

en de fysieke afstand tussen hen en hun familie, zorgt ook voor meer afstand in hun relatie.  

 

“Hoe langer dat ik hier woon, hoe groter de afstand tussen mij en mijn familie 

wordt. Ik word afstandelijker ten opzichte van mijn familie (respondent 9-17jaar).”  

Bij dit telefonisch contact vragen ze ook om op bezoek te gaan bij hun familie. Een bezoek 

aan familie in Afghanistan of Iran is echter niet gemakkelijk. Zij moeten genoeg geld 

hebben en niet iedereen heeft toestemming om naar het land van herkomst gaan. De kans 

bestaat dat zij na een bezoek aan hun land van herkomst hun verblijfsvergunning verliezen 

in België. Dit is een grote nachtmerrie voor deze jongeren om terug zonder papieren te 

vallen. Maar de ouders hebben hier geen weet van of begrijpen dit niet.    

b) Financiële steun geven aan familie in het land van herkomst 

Alle 17 jongens getuigen dat de familie een grote zorg is voor hen. 1 liet zijn familie 

ondertussen overkomen en zorgt zo voor hen. 15 onder hen helpen en ondersteunen hun 

families door wat geld naar de familie in het land van herkomst te sturen. Zij delen hun 

eigen beperkte budget voor eten met hun familie.  

Alle volwassen jongeren zijn gestopt met studeren om te kunnen werken om zo hun familie 

te onderhouden. Degene die nog leerplicht heeft, doet een studenten job naast de studie 

of geeft een deel van zijn leefloon af aan de familie. Sommige van deze jongeren deden al 

van in het asielcentrum kleine klusjes zoals poetsen om zo geld naar hun familie te sturen.  

De enige van deze jongens die zijn familie niet financieel helpt, heeft de mogelijkheid niet 

om zijn familie te helpen. Hij heeft geen geld, geen leefloon en geen werk. Hij is nog 

minderjarig en woont in een opvangcentrum.  

c) Contact vermijden 

Eén van deze jongeren vertelt: “Familie betekent heel veel voor mij maar toch probeer ik 

wat minder contact met mijn familie te nemen.” Hij krijg te veel frustratie na een telefoon 

met zijn familie. Hij krijgt verwijten dat hij zijn zin hier doet en meer geld naar zijn familie 

moet sturen.  
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d) Gezinshereniging 

6 van deze jongens willen hun gezin of een deel ervan naar België brengen op basis van 

de procedure voor gezinshereniging. Maar de procedure is niet simpel, het heeft tijd, geld 

en energie nodig. Zeker wie meerderjarig is, staat hier helemaal alleen voor. 

 

Voor de minderjarigen is het iets gemakkelijker omdat zij normaal begeleiding krijgen en 

een voogd hebben. Maar bij minderjarigen is er ook ontevredenheid over de begeleiding.  

 

Sommigen van deze jongeren zeggen als ze er niet in slagen hun familie naar België te 

halen, ze zullen stoppen met studeren en te gaan werken omdat het gewoonweg te moeilijk 

is om én familie én zichzelf te onderhouden.  

 

“Ik wil hier een gezin stichten door te trouwen. Maar trouwen is moeilijk bij ons, 

het kost heel veel geld. Maar als ik trouw dan kan ik mijn familie niet meer helpen, 

dus ik zit vast. Wat moet ik doen. (Respondent 2-22jaar). “ 

 

Een van deze jongeren heeft zijn familie hier herenigd maar zijn zorg is zelfs groter 

geworden. De familie vraagt erg veel energie en tijd. Tegen dat de familie haar weg hier 

gevonden heeft, zijn er vele jaren voorbij. Eens hier kan zijn familie zijn weg niet vinden 

zonder hem.  

e) Eenzaamheid 

Iets meer dan de helft van deze jongeren ervaren eenzaamheid. Zij komen vaak van een 

groot gezin en hier komen zij plots helemaal alleen te staan. Sommigen hebben de 

mogelijkheden om met andere Afghaanse vrienden samen te komen, maar niet iedereen 

heeft die kans. Degene die in dorpen of ergens ver van de andere Afghanen wonen, zitten 

vaak alleen thuis. Zij leven erg geïsoleerd in steeds dezelfde kleine kring of helemaal op 

hun eentje. Iedere van deze jongeren wil graag de familie hier bij zich hebben, maar het 

is een droom die zelden in vervulling gaat.  

f) Is dit anders voor Afghaanse meisjes? 

Als jongen is het gewoonweg ondenkbaar om niet de financiële steun te geven die familie 

nodig heeft. Bij meisjes ligt dat iets anders. 

 

2 van deze meisjes geven financiële steun aan hun familie wanneer zij denken dat hun 

ouders het moeilijk hebben. Een van de meisjes die hoger onderwijs volgt, stuurt haar 

studiegeld naar haar ouders. Daarnaast betaalt zij zelf voor haar eigen kosten en school.  

 

“Ik werk sinds mijn 15de, ik heb in het zwart gewerkt omdat het moeilijk was om op 

die leeftijd officieel te kunnen werken. Ik werkte als zaal medewerkster op 

restaurant. Sinds ik werk, heb ik genoeg om mijn studie, boeken, kleren enz., te 

betalen.  Als ik niet meer werk dan zou ik wel terug in de problemen komen. Toen 

ik op de lagere school zat, kreeg ik facturen van school en dat durfde ik niet aan 

mijn vader geven. Ik dacht altijd, hij moet zoveel betalen. Ik zag altijd aan zijn 

gezicht dat hij het moeilijk had. Telkens ik een factuur van school kreeg gaf ik het 

niet door aan mijn vader, maar uiteindelijk kwam mijn vader er toch achter en 

moest hij alles betalen (respondent 20-17jarige meisje).”    
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2 van deze 4 meisjes kunnen geen economische steun aan hun familie geven, omdat ze 

simpelweg de mogelijkheid niet hebben.  

Je zal in alle onderstaande thema’s, als rode draad in het verhaal van deze jongeren, deze 

zware verantwoordelijkheid die ze dragen uit zorg voor de familie, zien terugkomen. 

1.2. Taal en ander onderwijs 

a) Taallessen 

Voor een 6-tal jongeren is Nederlands nog steeds moeilijk. Aangezien zij nog niet lang in 

België zijn, hebben zij veel moeite om hun leven, met alle bijhorende problemen, 

zelfstandig op te lossen.  

Er zijn verschillende factoren waarom deze jongeren de taal niet machtig zijn, zeggen zij 

zelf: stress, hoge verantwoordelijkheden ten opzichte van familie, schulden enz. Als je 

hoofd vol zit dan kan je niets in je hoofd krijgen.  

 

“De hulpverleners zeggen dat ik de taal moet leren, maar dat wil ik niet. Het gaat 

niet in mijn hoofd, ik heb te veel problemen. Ik moet verdienen en schulden 

terugbetalen (Respondent 1-19jaar). “     

 

Taalproblemen kunnen soms grote gevolgen hebben. Duidelijke en verstaanbare 

communicatie is zeer belangrijk, zeker als het bv-over gezondheid gaat.  

“Door taalproblemen en misverstanden heeft de tandarts 6 tanden uit gehaald, terwijl 

dat ik wou dat zij ze hersteld had i.p.v. ze eruit te halen (respondent 1-19jaar). “ 

 

Degenen die een Onthaal Klas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) gevolgd hebben, 

hebben een grote taalvoorsprong ten opzichte van degenen die deze kans niet gehad 

hebben.   

 

Niet iedereen heeft gemakkelijk toegang tot taalcursussen, zeker niet als je meerderjarig 

bent.  Een minderjarige heeft kans om direct aan te sluiten tot de OKAN-klassen. Voor 

meerderjarigen is het zeer moeilijk om nog ergens Nederlandse taallessen te volgen.  

b) Onderwijs 

Van de 21 jongeren liepen er op het tijdstip van deze bevraging nog 13 school (waarvan 7 

met leerplicht), 9 meerderjarigen stopten school om te gaan werken. 

• Studeren onder stress 

Degenen die nog studeren en zich wensen verder te ontplooien, hebben niet de zekerheid 

dat dit effectief zal gebeuren. Zij weten en zien bij anderen hoe moeilijk het is om verder 

te studeren. De grote verantwoordelijkheden ten opzichte van familie en omgeving geeft 

te veel zorgen om zorgeloos te kunnen studeren.  

Als je toch verder studeert moet je bovendien erg goed presteren om je leefloon te 

behouden. Tegelijkertijd kan je met een leefloon de studie moeilijk volhouden. Dit betekent 

een heel onzekere en stressvolle situatie voor deze jongeren, waardoor je natuurlijk weer 

minder goed kan focussen op je studies. 
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Op school wordt verwacht dat deze jongeren even goed resultaat behalen als Belgische 

kinderen en jongeren. Zij vragen begrip en een realistisch beeld te hebben van de 

Vluchtelingen. Als vluchteling heb je het niet gemakkelijk. Ze willen ruimte en kansen 

krijgen. 

 

“Er zijn mensen die inzien hoe hard dat ik werk om mijn familie te steunen. Maar 

er zijn ook mensen die mij uitlachen of niet begrijpen. Zij vragen waarom ik mijn 

familie zo wil helpen. Onze moeite wordt hier niet gezien (respondent 16-19jaar).” 

Bijna al deze jongeren die nog aan het studeren zijn, willen wel graag verder studeren en 

zich verder ontwikkelen. Zij willen door te studeren een goede toekomst opbouwen, maar 

het is niet vanzelfsprekend zeggen zij. Zij hebben schrik voor deze onzekere toekomst, zij 

weten niet wat hen te wachten staat. Zij willen zo graag duidelijkheid in hun leven, zij 

willen zeker zijn of het voor hen mogelijk is om te kunnen studeren.  

 

“Ik heb schrik van de toekomst, ik wil studeren en groeien. Maar ik zie hoe moeilijk 

het is om te studeren. Ik krijg nu moeilijk dingen in-orde terwijl ik nog minderjarig 

ben en genoeg begeleiding heb. Wat als ik +18 jaar ben. Die onzekerheid maakt 

mij bang (respondent 11-17jaar).” 

 

2 van de minderjarige jongeren zien het eigenlijk niet meer zitten om verder te studeren 

omwille van de te hoge verantwoordelijkheden ten opzichte van hun familie. Met een 

leefloon kunnen zij het niet meer volhouden. Zij wachten af tot hun leerplicht voorbij zal 

zijn om aan de slag te gaan.  

 

“Soms moet je tussen slecht en slechter je keuze maken (respondent 15-20jaar).” 

 

• Zakken van niveau  

Er zijn jongeren die wel liever op ASO of TSO-niveau zouden willen studeren, maar omdat 

ze zo snel mogelijk willen gaan werken stapten ze over op BSO-niveau. Zij dachten dat ze 

met een BSO-diploma sneller werk konden vinden. Bovendien zeggen ze dat als je wilt 

studeren je een deftige woning moet hebben, waar je rust, privacy en geen zorgen hebt 

en dit hadden ze niet.    

Een BSO-diploma is geen garantie op de arbeidsmarkt om een goede, vaste job te krijgen. 

Toch willen velen onder hen niet verder studeren omwille van de verantwoordelijkheden 

ten opzichte van hun familie en zichzelf. Na hun middelbare BSO-diploma gingen zij meteen 

werk zoeken.  

“In het begin deed ik TSO-niveau maar doordat ik wou gaan werken, ben ik van 

richting veranderd (respondent 10-21jaar).” 

 

Sommigen van deze jongeren hebben wel de capaciteiten om te studeren maar zij hebben 

niet de nodige rust en tijd om het te doen. Het is niet dat zij het niet aankunnen, maar zij 

hebben geen rust in hun hoofd om dit te doen. Daarom vragen sommigen hulp om het 

samen te doen.  

 

“Doordat ik geen papieren had, toen ik nog minderjarig was, moest ik van TSO-

niveau naar BSO-niveau gaan. Ik moest wat kunnen sparen voor later als ik geen 

papieren meer krijg (respondent 13-18jaar)”. 
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Een van deze meisjes getuigt dat zij voor één half punt van school moest veranderen. Zij 

studeerde 2 jaar op de universiteit. Door allerlei moeilijkheden had zij één half punt te kort 

om naar het volgende jaar te gaan. Hierdoor moest zij naar een hogeschool overstappen. 

Zij mist begrip van school ten opzichte van mensen die het zo moeilijk hebben en ook niet 

lang genoeg in België zijn. In 8 jaar tijd, de taal leren, secundair diploma behalen en 

universiteit doen.  

 

“Na twee jaar op unief moest ik ermee stoppen. Ik ben nu overgeschakeld naar de 

hogeschool. Ik heb schrik van mijn ouders, ik weet niet wat ze gaan zeggen maar ik ben 

gewoon bang. Als ik dit vertel, gaan ze me nu al de schuld geven als mijn jongere broers 

of zussen niet verder gaan studeren want ik ben de oudste thuis en moet een goed 

voorbeeld voor hen zijn (respondent 19-22jarige).”   

c) Studies stopzetten 

6 jongeren hebben omwille van deze verantwoordelijkheden hun studie afgebroken zodra 

ze 18 werden. Zij moeten geld verdienen om naar hun familie te kunnen sturen en met 

een leefloon is het niet haalbaar.  

Een andere reden om studies stop te zetten is de verantwoordelijkheid opnemen om je 

gezin over te brengen. Om dit te kunnen doen, moet je bewijzen dat je genoeg inkomsten 

hebt en geen leefloon trekt.    

 

“Tot ik nog minderjarig was, was het goed. Sinds ik 18 jaar ben geworden, is alles 

veranderd. Mijn verantwoordelijkheden zijn te groot geworden, ik kon het niet meer 

alleen volhouden. De nodige steun en begeleiding om te kunnen groeien heb ik 

sinds mijn 18de niet meer gekregen. Ik was heel goed in mijn studie en had goede 

resultaten. Maar ik had de mogelijkheden niet om te blijven studeren (respondent 

16-19jaar).” 

 

Een jongere vermeldt dat verder studeren niet simpel is voor iedereen. Om verder te 

kunnen studeren moet je steun in je studie, sterke taalvaardigheid én een deftig inkomen 

hebben. Met deftig inkomen bedoelt hij, een inkomen waarvan hij een deel aan de familie 

kan geven en ook zelf van kan leven i.p.v. te overleven.    

 

“De hulpverleners hebben me toen gezegd dat ik best kon gaan werken, omdat ik 

niet goed Nederlands kon (respondent 2-22jaar).” 

 

Er zijn ook jongeren die als volwassen naar hier zijn gekomen en zij hebben sowieso weinig 

mogelijkheden om te kunnen studeren.   

 

d) Leven op hoop 

3 jongeren zijn van plan om later of ooit terug te gaan studeren. Zij zeggen: “Als mijn 

familie hier is of als mijn financiële problemen voorbij zijn dan wil ik heel graag gaan 

studeren of een opleiding volgen. “ 

2 jongens gaven aan een eigen onderneming te willen starten. 
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e) Extra hulp gevraagd. 

Degenen die nu studeren, graag verder willen studeren of hopen ooit de mogelijkheden te 

krijgen om te gaan studeren of een opleiding te volgen, vragen zeker hulp. Ze hebben 

geen ouders of familie die hen kunnen helpen terwijl ze de hulp zeker nodig hebben. Zij 

zeggen allemaal dat zij het zonder studiehulp niet kunnen volhouden, zeker voor taal en 

wiskunde.  

Bovendien kunnen ze ook hulp gebruiken bij hun studiekeuze. De jongeren weten niet wat 

zij na hun middelbaar school moeten gaan studeren.  

Daarnaast zijn er jongeren die geen middelbaar onderwijs volgen, maar wel graag een 

basisopleiding in de toekomst willen volgen. Zij weten ook niet wat zij moeten kiezen als 

basisopleiding. Een juiste keuze maken is moeilijk voor hen, zeker als je hier geen ouders 

of familie hebt.  

Niet enkel wat ze interessant vinden en afgestemd is op hun talenten maar ook vragen ze 

zich af welke opleiding of studie werkzekerheid geeft. Ze kunnen geen maand volhouden 

zonder een inkomen.  

f) Is dit anders voor Afghaanse meisjes?  

Omdat de druk voor de meisjes om de familie financieel te steunen lichter is, is meteen de 

kans groter dat ze wel op hun niveau studeren én in een richting die ze wensen.  

3 van de 4 meisjes zijn nog aan het studeren in het reguliere onderwijs, op BSO-en ASO-

niveau en in het hoger onderwijs. De laatste volgt Nederlands in volwassenonderwijs. 

Waar het voor de jongens ondenkbaar is om geen financiële steun te geven, is het voor de 

meisjes ondenkbaar dat ze niet in het huishouden helpen, ook tijdens de examens. Omdat 

ze door deze huishoudelijke taken minder tijd hebben om te studeren én ze van thuis uit 

weinig hulp krijgen, hebben ze allemaal bijles nodig.  

1.3. Inkomen 
Bijna de helft van deze jongeren geven aan materiaal te kort te hebben. Aangezien zij nog 

niet lang in België zijn, hebben ze nog veel nodig zoals schoolmateriaal, huisraad…  

Wanneer ik pols naar wat ze juist tekort hebben, krijg ik vaak als antwoord “ik weet het 

niet”. Als ik dan vraag wat ze kunnen meenemen wanneer ze moeten verhuizen dan 

antwoorden ze ”mijn kleren en mijn rugzak”. Als beginner in België hebben ze meer nodig 

om een redelijk leven te kunnen leiden.  

a) Leefloon via een O.C.M.W 

6 jongeren leven op het ogenblik van de bevraging met een leefloon.  

5 jongeren geven aan het zeer moeilijk te hebben om met een leefloon rond te komen. 

Zelfs overleven hiermee en de minimale materiële behoeften betalen is lastig.  

Daarenboven krijg je een leefloon niet zomaar, je moet hiervoor vele bewijzen binnen 

leveren en goed presteren op school. Elke opdracht van het OCMW moet je succesvol 

afwerken, anders wordt je leefloon ingehouden of kom je in de problemen met de 

maatschappelijk werker.  

2 jongeren getuigen dat de relatie tussen jongeren en het OCMW niet altijd gemakkelijk 

verloopt. De hulpverleners hebben weinig tijd voor de jongeren. De communicatie loopt 
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vaak moeizaam tot heel slecht tussen hen. De jongeren denken dat de maatschappelijke 

werkers van het OCMW niet echt willen meewerken. Ze missen echte samenwerking en 

vriendelijkheid.  

b) Inkomen uit arbeid 

Op het moment van de bevraging hebben 6 jongeren vast werk, 1 werkt met tijdelijke, 

korte contracten. 

• Werk zoeken 

Niet gemakkelijk tot onmogelijk als je de taal niet machtig bent. 1 jongere zoekt werk en 

wil geen taallessen volgen omdat zijn hoofd te vol zit. Hij zoekt al zeker een jaar maar 

door het gebrekkig Nederlands komt hij nergens aan de bak. 

 

3 jongeren geven aan dat zij graag beter werk willen met een redelijk inkomen, maar dat 

werk vinden echt niet gemakkelijk is. Overal vragen ze een diploma of ervaring. Sommige 

jobs zijn slecht betaald en heel zwaar. Zelfs jongens met een BSO-niveau diploma vinden 

geen werk. Werk en vooral vast werk kunnen vinden is zeer moeilijk voor deze jongeren.  

 

“Iedere Afghaan heeft hier ondersteuning nodig bij de zoektocht naar werk. Wij 

moeten onze familie kunnen helpen en met wat wij verdienen is het niet genoeg. Ik 

werk en met wat ik verdien probeer ik te overleven (respondent 2-22jaar). “ 

 

De jongeren voelen zich ook gediscrimineerd omdat zij buitenlanders zijn en gebrekkig 

Nederlands praten. Zij voelen zich hierdoor vaak geviseerd. Zij denken dat de Belgische 

samenleving geen vertrouwen in hen heeft.  

 

“Er zijn mensen die mij vragen om bij hen te komen werken. Zij betalen voor 12 

uren werken per dag en 6 dagen per week amper 1200€ per maand (Respondent 

1-19jaar). “  

 

Met een laag inkomen hebben deze jongeren niet genoeg. Zij moeten immers voor twee 

plaatsen betalen: voor de familie die nog in Afghanistan of Iran woont en voor zichzelf.  

Werk kan het leven veel gemakkelijker maken. Wie werkt kan zijn noden en behoeftes 

vervullen. Iedereen wilt een goede toekomst hebben en dat vraagt om een redelijk 

betaalde, vaste job.  

 

Werk is een voorwaarde voor Afghaanse jongeren geworden om hier in België te kunnen 

leven. Degene die momenteel wel aan het werken zijn, leven met schrik dat zij op een dag 

werkloos zouden worden en in problemen komen.  

 

6 jongeren geven aan genoeg te hebben, zolang zij werken, kunnen ze hun kosten betalen 

en een deel ervan naar hun familie sturen. Sommigen vertellen dat zij hard hun best 

gedaan hebben om deze materiële behoeftes allemaal in orde te krijgen. Sommigen onder 

hen zijn ondertussen al een paar jaar hier en hebben hun materiële behoeftes vervuld.  

Maar ze vrezen wel in de problemen te komen zodra ze werkloos vallen, want met een 

uitkering komen zij niet rond.  

1 iemand deed als minderjarige reeds zwart werk. 1 iemand geeft aan zwart werk te 

overwegen omdat er soms geen andere keuze is. Maar zwart werk vinden is ook niet 
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gemakkelijk. Je moet hiervoor een netwerk en kennis hebben. Zwart werk wordt bovendien 

vaak heel slecht betaald.  

c) Is dit anders voor Afghaanse meisjes? 

3 van de 4 meisjes doen een weekend-job, naast de studie. Zolang zij zelf bijklussen, 

komen ze rond voor hun zakgeld en studies. De ouders betalen voor de huur en eten.  

De vier dames die hier allen met hun gezin leven, hebben geen materieel te kort. Zij 

hebben wat zij nodig hebben.   

1.4. Wonen 
Bij deze de 21 jongeren zien we verschillende woonvormen: 8 wonen zelfstandig en 3 

wonen begeleid in een opvangcentrum. Een deel woont samen met familie (5), met 

vrienden (4) of kreeg de kans bij een pleeggezin (1) in te trekken. 

a) Zelfstandig wonen 

6 jongeren zijn tevreden met hun woning. Zij zijn blij dat zij een onderdak hebben. Ze 

vinden dat hun woning goed gelegen is en de nodige rust, privacy en mogelijkheden biedt.  

Om een woning te vinden en over de huur heerst er in het algemeen minder tevredenheid. 

Zij betalen vaak te veel voor wat zij krijgen.  

Jongeren getuigen dat zij sinds zij werken een betere woning hebben, voordien niet. Wie 

werkt heeft meer kans op een betere woning dan degene die een leefloon krijgt.  

 

“Ik heb van in het begin tot een tijdje geleden op een heel slechte kamer geleefd. 

Het was zo slecht dat ik niemand durfde uitnodigen. Ik schaamde me om mijn 

woning aan iemand te laten zien. Ik had ook geen keuze, ik moest werk hebben en 

tonen dat ik een betere woning kon betalen. De huurmarkt is heel slecht 

(respondent 17-25jaar uitzondering).” 

 

4 jongeren zijn ontevreden met hun woning. Zij wonen in zeer slechte omstandigheden, 

amper geïsoleerd, te duur voor wat het is, te ver van stad enz.  Daarnaast kunnen zij ook 

niet alles zelf regelen, soms worden zij bedreigd met een stroomstop omdat zij niet alles 

op tijd kunnen betalen.  

Er zijn ook andere redenen waarom deze jongeren niet erg tevreden zijn over hun woning. 

Zij hebben bijvoorbeeld geen rust of privacy. Jongeren die dit aanhalen, komen bijna 

allemaal uit een asielcentrum waar het erg druk was en ze dringend een plek nodig hebben 

die hen deze rust en privacy kan bieden.  

Een jongere zei dat hij heel tevreden is met zijn woning, dat hij de nodige rust, privacy 

vindt en een eigen onderdak heeft. Ik heb echter zelf met mijn eigen ogen gezien hoe hij 

woont: in een studio zonder bed, zijn matras ligt op de vloer. In de badkamer lekt er water 

en zonder schoenen kan je niet binnen gaan omdat de hele badkamer nat en hard 

beschimmeld is. Het behangpapier komt los. Dit is toch geen deftige woning. Deze jongeren 

leven nog in overlevingsfase en dit is pijnlijk om te zien. Als ik vraag ben je tevreden met 

je woning dan zeggen zij “ja ja, ik heb mijn eigen onderdak”.  
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Het grootste probleem is dat deze jongeren het eerst echt heel moeilijk hebben om een 

woning te vinden en als ze er eentje vinden is deze meestal in slechte staat.  

Er zijn jongeren die meer betalen voor hun woning dan op het contract staat. De huisbazen 

weten dat deze jongeren weinig kans hebben op een woning en profiteren van hen. 

Bijvoorbeeld: op contract staat 450€ maar daarnaast betalen zij nog 200€ euro extra. Vaak 

willen de jongeren het wel want als de ene het niet wilt dan zal de andere meteen akkoord 

gaan. Het is een soort concurrentie onderling.  

Wanneer de jongeren een erkenning krijgen moeten zij snel het asielcentrum verlaten. In 

die korte periode kunnen deze jongeren niets gepast vinden. Door die korte tijd en drukte 

moeten zij vaak een slechte en te dure woning aanvaarden.  

 

“Toen ik erkend werd zat ik op een asielcentrum en zij hebben mij toen drie dagen 

de tijd gegeven om het asielcentrum te verlaten. Ik had echt alle moeite om iets te 

kunnen vinden (respondent 8-20jaar).” 

 

3 van deze jongeren getuigen dat zij als leefloontrekkers extra veel moeite hebben om een 

woning te vinden. De huisbazen werken niet graag met OCMW’ s samen. De huisbazen 

weten dat de leefloontrekkers het moeilijk hebben om rond te komen en daarom verhuren 

ze niet snel aan leefloontrekkers. Daarnaast is er ook veel papierwerk, de jongeren moeten 

het contract eerst naar het OCMW brengen ter goedkeuring voordat zij het zelf mogen 

tekenen. Het OCMW moet het goedkeuren dan pas kunnen zij zelf het ondertekenen en 

naar de huisbaas brengen. Zonder deze goedkeuring van het OCMW, zal deze laatste niet 

tussenkomen om de waarborg voor te schieten. Deze procedure neemt tijd en betekent 

een drempel die de weg om een woning te krijgen moeilijker maakt.    

Daarbovenop spelen andere zaken ook een grote rol voor deze jongeren: het feit dat zij 

allochtonen, moslim en Afghaan zijn, heeft ook veel nadelen voor hen. Niet iedereen wilt 

hen een woning verhuren, ze moeten veel geluk hebben om een woning te vinden én een 

eigenaar die aan hen wil verhuren.  

 

b) Samenwonen 

Eén van deze jongeren leeft in een CURANT-project (Cohousing and casemanagement for 

Unaccompanied young adult Refugees in Antwerpen). Hij zegt dat hij over het algemeen 

tevreden is in dit project, maar als je even doorvraagt, hoor je dat er voor- en nadelen 

zijn. Hij kan niet zeggen dat alles prima gaat. Hij wordt er wel geholpen voor zijn taal en 

voor zijn integratie door met een Vlaamse jongen samen te wonen. Maar aan de andere 

kant, heeft hij weinig privacy en rust. Rust en privacy die zeer belangrijk is voor hem.  

Eén van de jongeren woont in een gemeenschapshuis met vrienden. Het is niet dat hij voor 

zijn plezier samenwoont met de anderen, maar omdat hij de kosten niet alleen kan betalen. 

Als samenwonende heb je ook voor- en nadelen.  

Voordelen: je bent niet alleen thuis en de kosten worden verdeeld.  

Nadelen: je hebt niet de privacy en rust die je echt nodig hebt. Je voelt je niet echt thuis 

met mensen die heel andere gewoonten hebben.  
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Om zelfstandig te gaan wonen is het niet simpel. Je moet vast werk hebben en met je 

loonfiches aantonen dat je het kan betalen. Maar als je geen vaste job hebt of zelfs geen 

werk hebt, dan is het niet gemakkelijk. Ook omdat je allochtoon, moslim en/of Afghaan 

bent, ervaar je nadelen. Niet iedereen wilt jou een woning verhuren, dat vraagt veel geluk 

zegt hij.   

 

“Ik ben toch dankbaar dat ik een onderdak heb. Als een vluchteling ben ik tevreden 

maar als een Belg niet. Leven voor een vluchteling is iets anders dan voor de Belgen 

(respondent 2-22jaar). “ 

 

c) Pleeggezin wonen 

Eén van deze jongeren woont in bij een pleeggezin. Hij getuigt dat hij daar geholpen wordt 

voor zijn taal, school en administratie. Anderzijds heeft hij weinig privacy en rust voor 

zichzelf. Hij wilt zo snel mogelijk alleen gaan wonen.   

d) Begeleid/opvangcentrum wonen  

Een jongere is tevreden over zijn woonplaats, alhoewel dat het nog steeds in een 

opvangcentrum is. Hij zegt dat hij het goed heeft als vluchteling. 

3 anderen wonen onder begeleiding maar moeten binnenkort alleen gaan wonen. Nochtans 

hebben ze wel nog begeleiding nodig. Zij zeggen dat zij nog niet redzaam genoeg zijn om 

alleen te wonen maar hebben geen keuze.   

Eén iemand is niet tevreden over zijn woonplaats in opvangcentrums. Hij zegt dat het leven 

in een leefgroep geen privacy, rust, tijd en een veilig gevoel kan geven. Daar wonen veel 

mensen op elkaar en kan je niet jezelf zijn.  

e) Met eigen familie 

Eén jongen woont hier met zijn gezin maar hij is niet tevreden over hun woning. De ligging 

van de woning is niet goed. Zij wonen ver van stad, supermarkt en winkel. Aangezien zij 

moeten rondkomen met een leefloon, kunnen zij geen betere woning vinden. Daarbij is de 

woning slecht geïsoleerd en krijgen zij het niet warm.  

f) Is dit anders bij de meisjes? 

2 van deze 4 dames zijn tevreden over hun woning.  

1 van deze meisjes vertelt dat zij niet tevreden is met waar zij woont. Zij woont met haar 

ouders in een sociale wijk, waar ook veel andere Afghanen wonen. Zij heeft geen vrijheid, 

privacy en zij voelt zich bekeken door de andere Afghanen.  

 

“In onze cultuur is het belangrijker wat de anderen over jou vertellen i.p.v. wat je zelf 

wilt en zegt. Dit soort zaken brengt veel beperkingen met zich mee (respondent 18-

20jarige meisje).”  

 

1 van de meisjes woont met haar gezin, zij wil liever alleen gaan wonen of op kot gaan 

zodat zij meer privacy en rust heeft om te kunnen studeren. In een groot gezin kan zij niet 

de nodige rust, tijd en privacy hebben. Zeker als zij moet studeren voor hogere onderwijs.  
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1.5. Gezondheid   
De gezondheidssituatie van de jongeren is een belangrijke factor bij het goed kunnen 

functioneren in de samenleving, zowel de kwaliteit als de toegankelijkheid. Over het 

algemeen zijn de jongeren in een goede fysieke gezondheid, er zijn echter een heel aantal 

realiteiten specifiek gelinkt met het feit dat ze alleenstaand, Afghaans, jonge en vluchteling 

zijn, die wegen op hun mentale gezondheid.  

a) Fysieke gezondheid 

14 van deze jongens hebben gemakkelijker toegang tot een huisarts en over het algemeen 

zijn ze tevreden.  

3 hebben geen huisarts of hebben het heel moeilijk om naar een dokter te gaan. Sommigen 

van deze jongeren moeten heel lang wachten voordat zij naar een dokter kunnen gaan. 

De jongeren die nog onder begeleiding wonen hebben vooral veel last, zij moeten via hun 

maatschappelijke werkers naar een dokter gaan. Zij kennen de weg naar de dokter zelf 

niet. 

 

“Een keer ben ik heel ziek geweest. Ik heb mijn maatschappelijk werker gebeld om 

te zeggen dat ik erg ziek was en niet naar school kon gaan. Ik had geen dokter en 

ik wou ook vragen hoe ik naar een dokter kon gaan. Tijdens onze gesprek geraakte 

mijn belwaarde op maar zij belde mij niet terug. Voor hetzelfde geld kon ik daar 

doodvallen maar ja blijkbaar was ik niet belangrijk voor haar (respondent 12-

19jaar).” 

 

b) Dagelijkse realiteit en het effect op psychische gezondheid 

Het is niet vreemd dat veel jonge vluchtelingen getraumatiseerd aankomen in België. 

Jongeren vertellen me dat deze stress en angst niet weggaat als je hier langer bent. 

Misschien wel omgekeerd. Hun psychische toestand gaat er soms op achteruit en dit om 

verschillende redenen.  

Deze jongeren leven allemaal nog steeds in overlevingsfase. De meeste van hen vertellen 

dat zij het goed hebben als vluchteling. Als ik hen vraag of zij in het algemeen tevreden 

zijn met wat zij hier hebben, dan zeggen ze bijna allemaal “ja”. Vaak zijn de antwoorden: 

“wij mogen hier leven”, “wij mogen hier vrij zijn”, “hier is geen oorlog.”  

 

• Verantwoordelijkheid als oudste zoon of dochter  

In onze cultuur draag je thuis als oudste of oudere sowieso meer verantwoordelijkheden 

dan de andere kinderen thuis. Hoe ouder dat je bent tussen de kinderen, hoe meer 

verantwoordelijkheden je krijgt. Voor de jongens is dit vooral, zoals ik eerder vermeld heb, 

het financieel ondersteunen van de familie in het land van herkomst. Voor de meisjes is 

dit vooral opnemen van huishoudelijke taken tot ze zelf een gezin starten. Ouders zeggen 

dat je het goede voorbeeld moet zijn voor de andere kinderen. Er is druk van overal op jou 

als meisje. Zij moeten veel helpen in het huishouden, zelfs tijdens de examens. Een van 

de meisjes die op de hogeschool zit, getuigt dat zij enorm onder druk zit. Tijdens haar 

examen moet zij eerst huishoudelijk taken doen en dan pas kan ze studeren. Een groot 

gezin vraagt veel tijd en energie voor het huishouden en de zorg voor kinderen, zegt zij.   

Indien de jongeren niet kunnen voldoen aan deze verwachting, voelen ze zich schuldig en 

schamen ze zich. 
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• Ideaalbeeld van Europa 

8 van deze jongeren hadden voor hun vertrek een totaal verkeerd beeld van Europa. Zij 

hadden een ideaalbeeld van Europa en dachten dat ze heel goed ontvangen zouden 

worden. Zij dachten dat zij hier zowel voor hun familie als voor zichzelf een goede toekomst 

zouden kunnen uitbouwen. Maar zodra ze hier aankwamen zagen ze alles anders.  

 

“Moest ik in het begin geweten hebben hoe moeilijk het is om in Europa te leven, 

dan zou ik nooit vertrokken zijn. Ik verwachtte alles anders dan het nu is 

(Respondent 1-19jaar).”    

 

Sommige onder hen voelen zich niet alleen schuldig ten opzichte van hun familie, omdat 

zij niet veel voor de familie kunnen doen, ze hebben het idee dat zij niets in hun leven 

bereikt hebben. Bijna alle jongens geven aan erg teleurgesteld te zijn en machteloos omdat 

ze weinig invloed hebben om er iets aan te kunnen doen.  

 

Daarbovenop komen de verwachtingen van de ouders die hun kinderen vol goede hoop 

naar Europa gestuurd hebben. Zij denken dat hun kinderen het wel goed hebben in Europa. 

De naam Europa speelt zeker een grote rol bij hun ouders. Europa heeft de naam 

gemakkelijk geld te kunnen verdienen om zo huis, auto, eten en studies te kunnen betalen 

voor de zoon of dochter zelf én het gezin en andere familieleden in Afghanistan of Iran.  

Alhoewel de jongeren hun ouders vertellen dat zij het hier heel moeilijk hebben om rond 

te komen, geloven de ouders hen vaak niet. Het ideaalbeeld is nog zeer aanwezig bij hun 

familie in Afghanistan of in Iran. Het is op zich al een grote frustratie bij de jongeren dat 

hun familie niet gelooft dat zij het hier moeilijk hebben. Het is een zeer pijnlijke situatie 

die de jongeren niet aan iedereen durven vertellen. Ze missen begrip hiervoor zowel van 

de Belgische als eigen gemeenschap met frustratie en boosheid tot gevolg. 

 

“Mijn groot knelpunt is momenteel mijn familie. Zij hebben te veel verwachtingen van 

mij. Zij denken dat ik in Europa woon en veel geld heb. Zij kunnen niet geloven dat ik 

niet genoeg heb. Elke keer dat ik hen bel, dan wordt mijn problemen 10 maal erger. 

Zij snappen het echt niet en leggen veel druk op mijn schouders. Dus familie is mijn 

grootste zorg momenteel (respondent 12-19jaar).”   

 

• Mensensmokkelaars 

Een jongen vertelt na 4 jaar nog steeds schulden af te betalen aan de mensensmokkelaar 

of niet rechtstreeks aan de mensensmokkelaars maar wel aan diegene van wie zij geld 

geleend hebben om naar Europa te komen. Dit brengt constante spanning en stres mee. 

Bovendien voelen de jongeren zich bedrogen door de mensensmokkelaars. Onderweg naar 

België steken de mensensmokkelaars je hoofd vol ideeën zoals het idee om te liegen over 

je echte leeftijd. 

Een van de jongeren getuigt dat veel minderjarigen die naar hier komen, niet echt 

minderjarig zijn of niet hun juiste leeftijd opgeven. Zij moesten zich van de 

mensensmokkelaars als minderjarigen voordoen om snel papieren en onderdak te krijgen. 

Dat dit een grote vergissing is, ontdekken deze jongeren pas veel later, als zij erkend zijn 

en mogen in België blijven.  
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Ze komen in onderwijs terecht voor minderjarigen. Het duurt jaren om je studie af te 

maken en een toekomst op te bouwen. Tegen dat ze afgestudeerd zijn en tegen dat zij 

werk hebben, is de helft van hun leven voorbij.  

De foute aangegeven leeftijd in het begin van hun asielaanvraag, volgt hen heel hun leven. 

Elke dag opnieuw leven ze met deze leugen. Ze worden als kind behandeld en vinden dit 

vernederend. Ze kunnen hier niets over zeggen uit angst niet meer geloofwaardig te zijn, 

niet meer vertrouwd te worden door hun omgeving en als bedrieger gezien te worden, uit 

angst hun verblijfsvergunning kwijt te raken. Ze moeten er mee leven en kunnen er niets 

over zeggen. Dit is een verborgen pijn en ze voelen zich machteloos en schuldig. 

De geïnterviewde jongere benadrukt zijn getuigenis over dit onderwerp goed anoniem te 

houden.  

 

c) Schaamtecultuur 

Velen van deze jongeren getuigen dat de Afghaanse cultuur een zwijgende cultuur is, zij 

zeggen het bijvoorbeeld niet als ze pijn hebben. Zij blijven gewoon doorgaan met hun pijn 

en houden het voor zichzelf. Afghanen zeggen niet altijd alles, tot het heel zwaar gaat 

worden en dan misschien wel.  Zwijgen en sterk zijn is de boodschap die we thuis van 

kinds af meekregen.  

Ze denken dat niemand ze begrijpt, voelen zich eenzaam, verdrietig en boos… Om deze 

pijn minder te voelen, gebruiken ze soms verdovende middelen (alcohol, weed, heroïne…). 

2 jongeren spraken hier openlijk over, wat niet evident is omdat ze me niet kennen.  

Een jongere getuigt: als je in een zeer slechte situatie zit dan heb je vaak geen andere 

keuze dan drugs te dealen. Hoewel je het niet wilt, verplicht de situatie daartoe. Drugs 

dealen is niet alles om je situatie te kunnen verbeteren. Als je te veel in je hoofd hebt dan 

gebruik je zelf ook drugs om de pijn te verzachten.  

 

“Ik rook nu, ik kan even ermee mijn pijn en gedachten verzachten. Ik ken zoveel 

Afghaanse jongeren die van alles gebruiken om hun pijn te verzachten. 

Eenzaamheid doet veel pijn, ik ben ook niet de enige die deze problemen heeft. Ik 

wil het allemaal loslaten en tegen alles fuck zeggen (Respondent 1-19jaar).”     

 

 Aangezien de meisjes erg beschermd worden, hebben zij minder toegang tot deze 

middelen.  

d) Alleenstaand 

Om zich hier te installeren en een leven op te bouwen, hebben deze jongeren een huis en 

gezin nodig. Het is ondenkbaar in de Afghaanse cultuur alleen te wonen en te blijven. In 

hun thuisland zoeken de ouders een vrouw voor deze jongeren maar hier hebben zij deze 

ondersteuning niet. Hoe kunnen zij hier aan een vrouw komen? Het is vaak de vraag van 

veel jongeren. Zij hebben niet geleerd om zelf een vrouw te kiezen om te trouwen. Dit 

weegt zwaar naast alle andere verantwoordelijkheden. Omdat ze hier weinig netwerk 

hebben binnen de Afghaanse families, halen ze vaak een vrouw uit Afghanistan.  Als deze 

kost niet haalbaar is bovenop de financiële steun aan de familie, stellen ze het uit. Je voelen 

dat de leeftijd voorbijgaat en dit zorgt voor stress. 
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e) Oorlog in Afghanistan 

Velen van deze jongeren vertellen dat hun ouders nog steeds in Afghanistan wonen en ze 

angst hebben dat hun ouders iets gaat overkomen. Elke gebeurtenis in Afghanistan 

opnieuw, heeft hier een impact op hen en doet de jongeren schrikken. Zij kunnen hun 

verleden hier niet loslaten en zij zijn in gedachten nog steeds bij hun familie en de 

gebeurtenissen die zij daar meegemaakt hebben. Sommigen onder hen hebben 

familieleden in Afghanistan verloren of zien doodgaan. Zij hebben een gevaarlijk beeld 

vanuit hun thuisland en aangezien hun ouders nog daar wonen kunnen zij dit beeld niet 

loslaten. Zij kunnen hun verleden niet of moeilijk loslaten.  

 

“Ik denk nog steeds aan mijn familie, of zij veilig zijn. Waarom ben ik gevlucht en 

heb ik mijn familie achter moeten laten. Moest daar vrede zijn dan zou ik hier niet 

zijn, dan zou ik gewoon bij mijn familie zijn (respondent 10-21jaar). “ 

 

f) Discriminatie in Iran  

5 van de jongeren zijn in Iran opgegroeid, waar zij weinig of bijna geen rechten hadden 

als mens. Zij werden daar gediscrimineerd. Ze kregen geen erkenning en dus geen 

verblijfsdocumenten, kregen geen verzekering, mogen geen huis kopen. En onderwijs 

volgen, wordt voor Afghanen, ontzettend moeilijk gemaakt.  Deze jongeren hebben nooit 

een thuisland gekend maar hebben altijd als vluchteling geleefd.  

• Identiteitscrisis 

“Wie ben ik hier”? is een vraag waar de jongeren geen antwoord op hebben. 

5 van de jongeren geven aan niet te kunnen zeggen wie zij zijn. Zij wonen in België maar 

zij voelen zich geen Belg. Zij durven ook niet zeggen dat zij een Afghaan of een moslim 

zijn uit schrik dat mensen van hen weglopen. Zij schamen zich om zich Afghaan te noemen. 

Zij leven in een fase van zich nergens aangesloten te voelen. Als zij zien hoe de andere 

Afghanen rondlopen met lange baarden, met Afghaanse traditionele kleren en met boze 

gezichten dan durven ze zich zeker niet Afghaan noemen want dan denkt volgens hen 

iedereen dat hij één van hen is.  

“Soms schaam ik mij echt, omdat ik een vreemdeling ben. Ik durf bepaalde dingen 

echt niet doen. Ik kan niet zeggen dat ik een moslim ben. Het beeld van islam is echt 

zwart geworden. En daar komt de naam van Afghanen bij, als mensen weten dat ik 

een Afghaan ben dan verandert alles. Ik schaam mij ervoor om te zeggen dat ik een 

Afghaan en moslim ben (respondent 2-22aarj).” 

 

Bepaalde Afghanen en vooral Hazara’s die deze moeilijkheden ervaren, hebben van kleins 

af in Afghanistan discriminatie en uitmoording van hun bevolking meegemaakt.  Nu dat zij 

hier zijn kunnen ze ook niet zeggen wie zij zijn. Volgens hen horen ze nergens bij.  

Degene die in Iran opgegroeid is, heeft nooit een erkenning gekregen. Zij hebben zich 

nooit ergens thuis gevoeld. Zij hebben de kracht en energie niet meer om zichzelf altijd te 

verdedigen en te bewijzen.  
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“Wij als Afghanen maken veel mee. Ik durf mij nergens als Afghaan voorstellen, 

mensen denken direct aan die extremisten. Ik zeg nergens dat ik uit Afghanistan 

ben, anders heb ik geen toegang of succes. Het is hier moeilijk om jezelf te kunnen 

zijn. In Afghanistan werden wij uitgemoord wegens ons ras en geloof, in Iran 

werden wij hard aangepakt en gediscrimineerd. Hier in België kunnen wij niet 

zeggen wie wij zijn, het is heel zwaar en moeilijk voor ons als Hazara van 

Afghanistan. Waar mag ik mijzelf zijn, waar kan ik mezelf zijn? (Respondent 13-

18jaar).”  

 

Veel van deze jongeren voelen zich niemand, zij hebben het gevoel dat zij niets kunnen 

betekenen. Zij zitten hier machteloos te wachten op niets. Zij vragen zich af, wie ben ik 

hier en welk nut heb ik nog? 

• Racisme en discriminatie in België 

8 jongeren voelen zich gediscrimineerd en uitgesloten door de samenleving. Vooral op vlak 

van werk, woning, school en op straat. Zij voelen zich geïsoleerd en in een hoek geduwd. 

Doordat zij moslim, allochtoon, Afghaan zijn en gebrekkig Nederlands praten voelen zij 

zich geviseerd en uitgesloten binnen deze samenleving.  

 

Er is ook een andere reden waarom zij zich ook gediscrimineerd voelen, meer bepaald door 

het leefloon te krijgen. Omdat zij een leefloon krijgen, worden er immers geen woningen 

aan hen verhuurd.  

 

“Dit soort zaken zorgt ervoor dat ik minder goesting krijg om te integreren. Als ik 

overal geweigerd wordt omwille van mijn ras of nationaliteit, dan heb ik geen 

goesting meer (respondent 21-22jarige meisje.).” 

Wanneer jongeren erkend worden als vluchteling, moeten ze het asielcentrum verlaten. 

Dan volgt een moeilijke periode om een woning te vinden. Dit is het moeilijkste moment. 

De jongeren hebben geen taal, geen kennis en geen netwerk. Niemand vertrouwt hen om 

een woning te verhuren. Op dat moment krijgen ze ook weinig begeleiding, omdat ze uit 

het asielcentrum moeten. De maatschappelijke werkers van het asielcentrum zijn bevoegd 

voor het leven binnen het asielcentrum. Buiten hebben de jongeren vaak geen netwerk en 

geen maatschappelijke werkers die helpen.    

 

“Op werk word ik soms gediscrimineerd maar ik durf het niet aan mijn baas zeggen. 

Ik heb schrik dat ik ontslagen zou worden. Als ik ontslagen word dan ben ik alles 

kwijt, ik kan dan ook mijn familie niet meer helpen en mijn vrouw niet overbrengen. 

Dit zijn problemen waarvan niet iedereen op de hoogte is (Respondent 4-21jaar).” 

 

Een van deze jongeren is gestopt met voetballen, omdat hij in zijn voetbalploeg gepest 

werd als vluchteling en moslim. Hij kon het niet meer volhouden. Hij ervaart ook racisme 

en uitsluiting op zijn school door de studenten, zelfs éénmaal door de leerkracht van zijn 

school. Pleegouders en voogd vonden het normaal want hij voetbalt in een dorp. Zij denken 

dat het in grote steden misschien nog erger is voor de jongen.   

 

Jongeren geven ook aan dat er zoiets bestaat als uitsluiting onder de allochtonen zelf. Niet 

iedereen is op de hoogte, hoe hard allochtonen soms tegen elkaar kunnen zijn. Niet alle 

culturen komen goed overeen. Het is verborgen discriminatie die niet altijd zichtbaar is.  
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“Op school werd ik door de andere allochtonen uitgelachen omdat mijn Nederlands 

niet goed was. I.p.v. mij te helpen, lachten zij mij uit. Door dit soort uitsluiting ben 

ik van richting veranderd. Ik wou het niet meer en ik kon het ook niet meer aan, 

om door andere allochtonen uitgesloten te worden (respondent 12-19jaar).”  

 

• Wetten/regels van België 

Een aantal jongeren zegt dat de samenleving te veel van hen verwacht. Zij getuigen dat 

zij steeds hun plan moeten kunnen trekken. Zodra zij 18 jaar zijn geworden, moeten ze 

zelfstandig alles zelf regelen. Degene die hier minderjarig is geweest heeft al wat 

voorkennis. Maar wanneer hij als volwassene naar hier is gekomen dan wordt het zeer 

moeilijk. In totaliteit wordt te veel van deze jongeren verwacht.  Het is niet zo 

vanzelfsprekend. De onwetendheid, de regels, de wetten, zoveel administratief werk enz. 

Dit zijn grote problemen voor deze jongeren.  

Door die wetten en regels voelen deze jongeren zich heel beperkt en opgesloten. Zij voelen 

zich machteloos en geïsoleerd. Sommigen van deze jongeren getuigen dat er meteen naar 

hun ouders gevraagd wordt om papieren te ondertekenen, zodra ze ergens naartoe moeten 

voor administratieve taken. De vraag zelf is al hard genoeg voor hen, aangezien zij hun 

ouders moeten missen. De beperktheid die zij in hun leven hier ervaren is te zwaar voor 

hen. Zij zijn altijd vrij geweest, zijn alleen naar Europa gekomen en nu voelen ze zich 

beperkt.    

 

“Het leefloon dat ik krijg is echt niet genoeg. Ik wil naast het leefloon dat ik krijg 

ook werken, terwijl ik nog aan het studeren ben maar dat mag ik niet. OCMW zegt, 

als ik werk dan wordt een deel van mijn leefloon ingehouden. Terwijl een leefloon 

niet genoeg is om te leven (respondent 3-18jaar).” 

 

Sommige jongeren vertellen dat zij het moeilijk hebben om een afspraak te maken voor 

een doktersbezoek. Zij willen dokters zonder afspraak. Zij zijn het niet gewoon om 

afspraken te maken en weten niet hoe ze het moeten aanpakken. Ze vinden moeilijk hun 

weg.   

2 jongeren voelen dat de samenleving vaak geen vertrouwen in hen heeft. Zij moeten altijd 

hun best doen om wat vertrouwen te kunnen winnen. Er zijn verschillende redenen waarom 

zij zo denken: omdat zij vreemdeling zijn, omdat zij islamiet zijn en de islam wordt gezien 

als een gevaar, omdat zij Afghanen zijn en omdat zij gebrekkig of geen Nederlands kunnen 

praten.  

 

“Als ik ziek ben en niet naar school kan gaan dan vragen zij mij een doktersbriefje, 

maar dat heb ik niet omdat ik niet naar de dokter ben gegaan. Ik kan niet altijd naar 

de dokter gaan, dat budget heb ik niet. Als ik geen doktersbriefje kan voorleggen dan 

geven zij mij geen leefloon (respondent 1-19jaar). “ 
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• Onmogelijke Dromen 

Elk van deze jongeren droomt van een goede toekomst, zij willen studeren of een opleiding 

volgen en groeien. 6 geven in de gesprekken aan dat zij het toch niet kunnen doen. Zij 

weten het nu al dat zij het niet kunnen volhouden. Zij dragen te veel 

verantwoordelijkheden ten opzichte van de familie. Zij moeten werken en hun familie 

onderhouden. Ze moeten keuze maken tussen familie en studeren. Als je voor familie kiest 

dan moet je werken en niet studeren. Want met een leefloon kunnen ze niet én de familie 

en zichzelf onderhouden.  

 

“Ik ga mijn middelbaar afmaken en dan gewoon gaan werken. Langer studeren kan 

ik niet met de verantwoordelijkheden die ik heb. Ik heb geen grote dromen, dat 

kan ik niet doen (respondent 5-16jaar). “ 

 

Zij weten dat zij niet de mogelijkheden hebben en ook niet zullen krijgen.  Iemand geeft 

aan te willen hun best doen voor volgende generaties.  

 

“Ik wou graag een goed voetballer worden maar dat gaat niet meer, ik heb de tijd en 

de mogelijkheid niet. Ik wil gewoon een goed werk, dat ik wat kan verdienen. Ik wil 

een toekomst opbouwen voor de volgende generatie en kinderen. Voor mij is het te 

laat, ik doe het voor mijn kinderen die ik later zal krijgen (respondent 8-20jaar).”  

 

• Onderlinge relatie tussen de Afghanen zelf   

3 van deze jongeren getuigen dat de Afghanen onderling ook niet goed overeenkomen.  

In Afghanistan wonen verschillende soorten etnische culturele bevolkingsgroepen met 

verschillende geloofsovertuigingen zoals: Oezbeek, Tadjik, Hazara en Pashtunen. Vooral 

de laatste twee groepen komen niet goed overeen. Dit conflict is ook voelbaar hier in 

België, 7 jongeren brachten dit ter sprake. Bijna alles tussen deze groepen wordt zowel 

hier als in Afghanistan apart gehouden en georganiseerd.  

De meerderheid van de Afghanen die in België zijn, zijn Hazara, Tadjik en Pashtunen. De 

Hazara’s vragen om een erkenning, zij willen dat de Belgische samenleving het weet dat 

zij niet hetzelfde zijn. Zij worden in Afghanistan uitgemoord wegens hun geloof en etnische 

minderheid. In België worden zij ook niet erkend als Hazara’s. Zij willen dat hun etnische 

minderheid in België erkenning krijgt als kwetsbare groep.  

 

“Er zijn soorten Afghanen in België. Sommigen van deze etnische groepen willen 

hier leven zoals in Afghanistan.  Zij lopen op straat met Afghaanse traditionele 

kleren en lange baarden, ik heb zelf schrik van deze soorten Afghanen. Je denkt 

direct dat zij taliban zijn (respondent 13-18jaar). “ 

 

Zij kunnen nergens zichzelf zijn. Zij spreken niet dezelfde taal en lijken ook niet op 

Pashtunen. Hazara’s hebben eerder Aziatisch gezichten en Pashtunen lijken op midden 

oosters. Zij willen een erkenning van de Belgische samenleving los van de andere soorten 

van Afghanen. Hazara’s zijn altijd slachtoffer van geweld geweest. In de jaren zijn zoveel 

Hazara’s uitgemoord maar dit is niet geweten. De taliban hebben heel veel Hazara’s 

vermoord.  
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“Ik vroeg mij af waarom de Afghanen of Pashtunen die hier komen, zich gedragen 

zoals in Afghanistan of taliban. Waarom komen jullie naar hier als je je niet wilt 

aanpassen? Door jullie kunnen wij niet onszelf zijn (respondent 13-18jaar). “ 

 

• Specifiek voor de Afghaanse meisjes 

Drie van de vier meisjes getuigen dat Afghaanse gezinnen nogal moeite hebben om hun 

weg binnen deze samenleving te vinden. Sommigen leven nog steeds met hun gedachten 

in Afghanistan, waar vrouwen over beschermd worden. Niet iedereen laat of geeft vrijheid 

aan hun dochters. Hierbij luisteren de ouders eerder naar wat de andere Afghanen over 

hun kinderen vertellen dan te doen wat zij zelf voor hun kinderen willen. Buiten de 

verwachtingen die de ouders zelf van de dochters hebben, moeten de dochters zich ook 

aan de Afghaanse regels houden. Wat de traditie en cultuur zegt, moeten zij volgen, anders 

roddelen Afghanen. Hierdoor komen de ouders soms in problemen of botsen ze met hun 

kinderen. De meisjes missen enorm hard vrijheid in hun leven. Zij mogen nooit alleen op 

reis gaan, zij mogen zelfs niet op kamp gaan met overnachting. Het is taboe dat meisjes 

de nacht buitenhuis doorbrengen.  

 

“In onze cultuur wordt weinig vrijheid aan de meisjes gegeven, wij wonen in een 

geïsoleerde omgeving. Mijn ouders geven me niet de vrijheid om te doen wat ik wil 

doen. Mijn ouders hebben schrik dat de Afghanen slecht achter onze rug gaan praten 

en dat zou niet goed zijn voor ons imago en eer. Hierdoor heb ik geen vrijheid en dit is 

mijn grootste probleem. Ik wil vrijheid hebben om te kunnen doen wat ik wil doen 

(respondent 18-20jarige meisje). “ 

 

Binnen de Afghaanse cultuur mogen de meisjes niet met iemand uit een andere etnische 

cultuur trouwen. Zij moeten zelfs met eigen familieleden trouwen binnen de eigen etnische 

groep. Op dit laatste wordt soms een uitzonderingen gemaakt, niet t.o.v. andere etnische 

culturen. Er is nog veel spanning tussen de verschillende etnische groepen binnen de 

Afghaanse gemeenschap. Deze onderlinge spanningen werden meegebracht uit 

Afghanistan.  

Twee van de geïnterviewde meisjes werden door hun ouders beloofd aan andere 

familieleden om met hun zonen te trouwen, zonder de toestemming van de meisjes zelf te 

vragen. Dit gebeurde ook op zeer jonge leeftijd, één van hen was toen 13 jaar oud. Het is 

iets dat niet iedereen weet of hoort, zeker niet de buitenwereld. Het uithuwelijken gebeurt 

nog steeds zelfs binnen België. Na jaren strijden tegen hun ouders en familie, hebben deze 

meisjes de strijd toch gewonnen om ‘nee’ te zeggen tegen het geplande huwelijk. Het 

huwelijk werd afgeblazen. 

Deze meisjes zeggen dat apart wonen ook geen optie is. 

 

” Afghanen roddelen achter je rug als je alleen gaat wonen als meisje, ook als je op 

kot gaat. Het is een taboe als je op kot gaat. Als meisje wordt het niet getolereerd.” 

 

Zij getuigen dat de onrechtvaardigheid tussen mannen en vrouwen in hun cultuur heel 

groot is. Mannen mogen heel veel in hun cultuur maar vrouwen juist veel minder. Als 

meisje hebben zij toestemming nodig om iets buitenhuis te gaan doen maar als man niet.  
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“In Afghaanse cultuur is het belangrijk wat de anderen over je denken en zeggen i.p.v. 

wat je over jezelf denkt en wilt (respondent 20-17jarige meisje).” 

 

1.6. Ontmoeting en ontspanning 

• Eigen plek 

Al de jongeren geven aan dat de Afghaanse gemeenschap de laatste tijd groter en groter 

aan het worden is. De toestroom van de vluchtelingen van de laatste jaren heeft gezorgd 

dat de Afghaanse gemeenschap alleen maar groeit hier en er ook steeds meer gepraat 

wordt over een gemeenschappelijke plek van ontmoeting.  

Ondanks het groot aantal Afghanen in België, hebben ze geen enkele plek voor henzelf. Zij 

hebben hier geen eigen vzw of een plek waar zij samen kunnen komen. Dit is iets dat elk 

van deze jongeren wenst. Het helpt Afghanen niet enkel tegen vereenzaming maar geeft 

hen ook de kans elkaar te ondersteunen: adviseren, informeren, helpen... Zo’n plaats zorgt 

voor integratie.  

 

Als zij een eigen plek hebben, kunnen zij elkaar vooruithelpen en een duidelijk beeld van 

zichzelf en van de Afghaanse gemeenschap tonen. Deze jongeren willen erkenning voor 

alle Afghanen, met een eigen vzw willen zij erkend worden binnen deze samenleving.  

 

“Een vzw hebben wij 100% nodig. Wij hebben geen erkenning hier, als wij een vzw 

hebben dan krijgen wij wel een erkenning in deze maatschappij (respondent 2-

22jaar).” 

 

Zij willen door een vzw of een eigen plek de relatie tussen de Belgische samenleving en de 

Afghaanse gemeenschap sterker maken. Zij willen geen vzw die er enkel voor de Afghanen 

is maar juist een die voor iedereen toegankelijk is. Zowel Afghanen als Belgen moeten 

kunnen samen komen. Want de kans bestaat als enkel Afghanen samen komen, dat er 

conflicten onderling gaan ontstaan.  

 

“Ik wil vzw niet enkel voor de Afghanen. Er moet een mix van beide culturen zijn, 

zowel Belgen als Afghanen. Enkel Afghanen wil ik niet, want Afghanen komen niet 

onderling goed overeen (respondent 12-19jaar).” 

 

Zij vragen dat er een erkende website, facebookgroep of YouTube komt om de Afghaanse 

gemeenschap hier te helpen integreren door informatie te verspreiden over de wetten en 

regels van België. Niet iedereen is de taal machtig om zijn/haar weg te vinden. 

 

a) Ontspanning en integratie 

Veel van deze jongeren vinden het moeilijk om zich aan deze samenleving aan te passen. 

Zij willen eigen waarden en normen behouden. Zij doen wat hen gevraagd wordt maar 

blijven toch in hun eigen groep leven. Zij vinden de manier waarop mensen hier leven vaak 

niets voor hen.  

 

Zich aanpassen heeft voor- en nadelen. Enerzijds leren zij de Belgische cultuur, is het een 

rijkdom om een nieuw cultuur te leren kennen. Maar anderzijds verliezen zij hun eigen 

cultuur. Beide culturen behouden is het niet gemakkelijk.    
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“De manier waarop mensen hier leven en de manier waarop Belgen leven is niet fijn 

voor mij. Ik wou niet naar Europa of België komen, maar ik had geen keuze. Ik moest 

alles achter laten en naar hier komen (respondent 8-20jaar).” 

 

Bijna de helft van deze jongeren kunnen en hebben de mogelijkheden niet om zich te 

ontspannen of een hobby te hebben. Het is niet voor iedereen mogelijk, vaak zitten deze 

jongeren met een hoofd vol zorgen. Ontspanning vereist vaak geld, tijd en een netwerk. 

Niet iedereen heeft dit.  

Degene die werkt en wel geld heeft, heeft niet de tijd of een netwerk om een hobby te 

kunnen doen of zich te ontspannen. Zij werken vaak onregelmatige werkuren en zijn moe 

van het harde werk.  

Zij leven vaak geïsoleerd. Hun vrienden horen bij dezelfde groep Afghanen en ze hebben 

bijna geen vrienden van andere nationaliteiten. Het grootste plezier voor deze jongeren is 

dat zij s ’avonds of in het weekend samenkomen om wat te voetballen, cricket te spelen 

of samen te koken. 

Zolang dat je nog minderjarig bent, krijg je de mogelijkheden om wat plezier te maken. 

Als minderjarige krijg je wel begeleiding en worden er activiteiten voor jou georganiseerd. 

Maar wanneer je niet langer minderjarig bent, verandert alles.  

 

“Hoe ik nu bezig ben op deze leeftijd, is niet normaal. Ik ben zoals een machine 

bezig, zonder rusttijd voor mezelf. Dit kan niet, ik moet ook kunnen genieten en 

plezier maken. Moest er een begeleider zijn die mij kan ondersteunen of bepaalde 

taken overnemen dan zou ik beter kunnen leven dan nu (respondent 3-18jaar). “   

 

Zij worden niet gelukkig van hun dagelijkse bezigheden. Zij gaan om met de andere 

Afghanen omdat verwacht wordt in hun cultuur dat ze open zijn voor elkaar. Een echt leven 

zoals gewoon Europeaanse jongeren op hun leeftijd hebben, hebben zij niet. Zij gaan bijna 

nooit op vakantie, op kamp, feesten enz.  

 

“Zoals een gewoon 19-jarige Belg leeft, nee niet. Mijn grote ontspanning is om met 

paar vrienden samen te zitten, het zijn ook allemaal Afghanen. Sinds ik in 

Antwerpen woon, ben ik niet eens buiten Antwerpen geweest (respondent 12-

19jaar).” 

  

Een van de jongeren is een 16-jarige die te veel verantwoordelijkheden heeft ten opzichte 

van zijn gezin. Hij heeft alles eraan gedaan om zijn gezin naar hierover te brengen en het 

is hem ook gelukt. Sinds zijn gezin hier is, is zijn moeder overleden. Hierdoor heeft hij te 

veel verantwoordelijkheden ten opzichte van zijn 2 kleine zussen. De vader kent hier niets 

en kent de taal niet. De vader staat machteloos. Hij zegt: “zelfs wanneer je gezin hier in 

België is, kan je geen rust of tijd voor jezelf hebben.” Hij moet verschillende rollen spelen 

in zijn gezin, zowel grote broer, moeder, vader, gids, tolk enz.  

 

“Ik heb veel verantwoordelijkheden ten opzichte van mijn gezin. Ik moet continu 

papierwerk regelen en tolken voor mijn gezin. Soms kan ik zelfs niet naar school 

gaan omdat mijn gezin een tolk nodig heeft. Ik ben de oudste thuis en mijn zussen 
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zijn te jong om zichzelf te kunnen redden, dus ik moet ook veel thuis doen. Ik heb 

geen tijd voor hobby of een activiteit (respondent 5-16jaar). “ 

  

Ondanks alles hebben sommigen jongens onder hen wel de mogelijkheden tot een hobby 

of kunnen ze zich wat ontspannen, vooral voetbal of fitness. Daarbij hebben zij vrienden 

waarmee ze plezier kunnen maken. Deze jongeren komen vaak met eigen Afghanen 

samen, zij hebben weinig of bijna geen vrienden uit andere culturen. 

3 van de 4 meisjes hebben door de hoeveelheid aan huishoudelijke taken, niet de 

mogelijkheid om een hobby of een ontspanningsactiviteit te doen. Naast de huishoudelijke 

taken, moeten ze ook studeren en werken en hebben ze dus niet veel of bijna geen tijd 

meer.  

Een van deze dames heeft wel de mogelijkheden tot ontspanning. 

1.7. Ondersteuning 
In het algemeen hebben al deze jongeren ondersteuning nodig. Het is niet vanzelfsprekend 

om op deze jonge leeftijd zelfstandig je weg in deze maatschappij te vinden. Ze hebben 

steun en zorg nodig, informatie en richting, kortom ze hebben begeleiding nodig bij het 

organiseren van hun leven hier. Ze kunnen het niet alleen. Dit gebeurt onder meer door 

hulpverleners en psychologen, voogden en pleeggezinnen. Naast hulpverleners geven 

jongeren aan dat deel uitmaken van een breed netwerk van cruciaal belang is. Degene die 

nog steeds een netwerk heeft of heeft gehad, vertelt er heel positief over.  

 

Ook degene die hier met hun gezin wonen, hebben begeleiding en ondersteuning nodig. 

Niet iedereen vindt zijn weg in deze maatschappij of de nodige steun voor zijn familie.  

 

“Ik wil wat beweging en ontspanning, maar dat heb ik niet. Ik heb te veel kopzorgen 

en verantwoordelijkheden ten opzichte van mijn gezin. Als ik zie hoe moeilijk mijn 

zussen en mijn vader het hebben, dan vergeet ik mijn eigen pijn. Zij zijn mijn grote 

zorg nu. Ik denk niet dat er nog grotere zorgen zijn dan die ik nu ervaar (respondent 

5-16jaar).” 

 

Als minderjarige heb je een voogd die jou begeleidt en adviseert. Een netwerk kan zoveel 

betekenen voor een n.b.m.v die naar hier komt.  

 

Bij een pleeggezin heb je veel mogelijkheden. Het kan je helpen met je studie en je 

administratiewerk. Als een n.b.m.v kan je niet alles alleen doen, dus een pleeggezin met 

een breed netwerk kan zoveel steun aanbieden.  

 

“Ik had vroeger heel veel hulp nodig en dat heb ik ook wel gekregen door mijn 

pleeggezin en zijn omgeving. Maar niet iedereen heeft dit geluk, niet iedereen kan 

zoveel hulp krijgen zoals ik het had met mijn pleeggezin. Als elke minderjarige 

zoveel hulp kan krijgen zoals ik het had, dan gaan zij enorm veel vooruit. Nu dat ik 

alleen woon, weet ik hoe goed het pleeggezin was voor mij (respondent 3-18jaar).”   

Vijf jongeren kennen bepaalde organisaties zoals CAW of kennen vrijwilligers die hen 

helpen.  
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Na hun 18 jaar hebben sommigen van deze jongeren nog steeds contact met hun voogd, 

pleeggezin of met zijn/haar herenigd gezin. Zij vertellen dat zij nog steeds op hen kunnen 

rekenen maar niet altijd hulp durven vragen.  

Als jongeren meerderjarig zijn, hebben zij weinig of zelfs geen begeleiding ondanks de 

nood aan begeleiding en ondersteuning.  Als volwassene kan een netwerk ook heel veel 

betekenen, maar als volwassene hebben zij de mogelijkheid niet zoals een minderjarige 

die heeft. Vaak komen de volwassenen bij elkaar terecht, zoals in de moskeeën.  

Ondanks deze begeleiding voelen de jongeren zich vaak niet gehoord of gezien. Zij geven 

aan nood te hebben aan ondersteuning die meer afgestemd is op wat zij nodig hebben om 

een stabieler leven te kunnen leiden. Het gaat dus niet alleen over het hebben van een 

netwerk van mensen om je heen maar nog belangrijker over de kwaliteit van je netwerk. 

Laten we dit even van dichter bekijken.  

a) Tevredenheid over begeleiding  

14 jongens zijn over het algemeen tevreden ten opzichte van hun begeleiders. Soms 

vergelijken zij hun thuisland met België en dan zijn zij zeker tevreden. Zij zijn dankbaar 

dat zij hier een onderdak, eten, onderwijs krijgen, dat zij hier vrede hebben en niet 

uitgemoord worden omwille van hun etnische groep of geloof.  

 

“In Afghanistan worden wij uitgemoord omdat wij van de Hazara’s bevolking zijn, 

daar noemen zij ons kafier (ongelovig). Hier in België vermoorden zij ons toch niet. 

België wat helemaal niet ons land is, helpt ons. We krijgen eten en onderdak. 

Waarom zou ik nog ontevreden zijn. In mijn ogen is er geen reden om ontevreden 

te zijn (respondent 5-16jaar). ” 

Tevreden wilt niet zeggen dat alles tussen de hulpverleners en de jongeren vlot verloopt. 

Als zij zeggen dat zij tevreden zijn, zien zij het in het algemeen. Zij zijn dankbaar dat zij 

hulp van iemand krijgen.   

 

“Er zijn hulpverleners die geen bal om jou als hulpvrager geven. Sommige van die 

hulpverleners die ik heb gekend zijn echt niet fijn en je hebt er weinig hulp van. 

Maar gelukkig zijn er hulpverleners die zoals je ouders achter jou staan en dat 

maakt veel verschil.” (Respondent 8-20jaar).”  

 

Zij geven toe dat er soms conflicten zijn maar dat hangt vooral van de persoon af. Als je 

zelf een fijne persoon bent, dan krijg je een fijne reactie van de anderen terug. Dit geldt 

zowel voor de hulpverleners als voor de jongeren. Zij denken dat zij als vluchteling genoeg 

hebben en niet het recht hebben om te klagen. Sommigen vertellen dat zij altijd hun best 

gedaan hebben, om de conflicten met de begeleiders te vermijden.   

 

“Perfect zou ik niet zeggen dat het gaat. Als ik Belg ben dan gaat het anders zijn. 

Als Belg heb je wel recht als medeburger maar als vluchteling niet. Ik voel mij 

vluchteling en als vluchteling wil ik niet klagen (respondent 3-18jaar).”  

 

3 jongens zeggen minder of niet tevreden te zijn met de hulpverleners. Sommigen hebben 

heel weinig begeleiding gehad en als zij het gehad hebben dan voldeed het niet aan hun 
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noden. Zij zeggen dat zij het echt gehad hebben met al die begeleiding, want zij doen toch 

niets voor hen. Zij klagen over de hulpverleners uit het asielcentrum. Ze hebben geen fijne 

ervaring met hen. Zij zeggen dat de hulpverleners van het asielcentrum heel bazig zijn ten 

opzichte van de vluchtelingen.  

De ervaringen zijn heel erg uiteenlopend. Sommige hebben fijne ervaringen en zijn nog 

steeds in contact met hun ex begeleiders. Maar als zij de keuze moeten maken tussen 

tevredenheid en niet, dan kiezen zij voor tevredenheid. Zij doen alles om een goed contact 

met de hulpverleners te hebben.  

 

“Mijn voogd kwam me zeer weinig bezoeken, hij heeft nooit mijn school gekend.  

Als ik hem vroeg: waarom doe je het als je geen tijd hebt, dan was zijn antwoord 

”ik heb nog veel pupillen, zij hebben mij ook nodig”. Dus er zijn beide soorten 

hulpverleners (respondent 12-19jaar).” 

 

De redenen van ontevredenheid kunnen erg verschillen: communicatieproblemen, 

tijdgebrek van de hulpverleners, onvoldoende aandacht van hulpverleners, onvoldoende 

informatie aan de jongeren doorspelen, jongeren die zich niet gerespecteerd voelen of zich 

niet gehoord voelen. Dit soort ervaringen hebben ook degenen die wel zeggen ze dat zij in 

het algemeen tevreden zijn.  Er wordt dus niet makkelijk geklaagd. 

Ook in het asielcentrum loopt de relatie tussen de hulpverleners en jongeren vaak moeilijk 

om verschillende redenen. Eén ervan is heel specifiek, namelijk de asielprocedure. Te lange 

asielprocedure zorgt voor frustratie en als de jongeren daarbij een negatieve beslissing 

krijgen dan wordt het heel erg. De gevolgen van deze negatieve beslissing zijn groot: de 

jongeren worden agressief, zijn boos op de maatschappelijke werkers, drinken, gebruiken 

drugs en gaan zelfs over tot zelfdoding. Hun verleden laat hen niet met rust, al willen ze 

dat. Het is een nachtmerrie die hen blijft volgen. Niet alle hulpverleners weten hoe hier 

mee om te gaan. 

 

“Om de pijn te verzachten gebruiken zij drugs of drinken zij te veel alcohol. Nadien 

komen al hun pijnen die zij in zich hebben los. Dit is een soort explosie die naar 

boven komen met als gevolg dat zij zich agressief gaan gedragen (respondent 4-

21jaar).  “ 

 

Een van deze jongeren is een minderjarige die nog bij een pleeggezin woont en niet 

tevreden is, hij krijgt niet genoeg begeleiding en ondersteuning. Hij is niet tevreden van 

zijn voogd, zijn voogd heeft te weinig tijd om hem te volgen. Hij is zelfs naar de dienst 

voogdij geweest om een andere voogd, die meer tijd voor hem heeft, te vragen, maar ook 

dat loste niets op.  

b) Budgetbegeleiding 

In het algemeen kunnen deze jongeren wel hun plantrekken. Zij hebben altijd voor zichzelf 

gezorgd. 

3 van deze jongeren hebben budgetbegeleiding nodig omdat ze nog niet weten hoe ze met 

een budget moeten omgaan. Sommigen van deze jongeren gebruiken hun geld heel snel 

op. Zij hebben geen structuur in hun budget.  

14 van de jongens hebben geen budgetbegeleiding nodig, zij kunnen goed omgaan met 

hun geld. Zij zeggen dat zij niet genoeg inkomen hebben om het te laten indelen door een 

budgetbegeleider. Zij zien geen nut om een budgetbegeleider te hebben. Sommigen vrezen 
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dat ze met een budgetbegeleider hun familie niet meer kunnen helpen. Ze vrezen dat een 

budgetbegeleider hen zou verbieden de familie te helpen of dat de overheid hen zou 

sanctioneren.      

Er zijn ook n.b.m.v. die onder begeleiding wonen en waarvoor alles door de begeleiders 

wordt geregeld. Zij zeggen wel dat ze misschien een budgetbegeleider nodig hebben zodra 

ze alleen gaan wonen, want zij weten nog niet goed hoe ze het moeten aanpakken.   

Er zijn wel jongeren die het geleerd hebben wanneer zij nog minderjarig waren en nu geen 

hulp meer nodig hebben. Sommige jongeren hebben door vallen en opstaan geleerd hoe 

het moet. Zij hebben in het begin veel moeite gehad om hun geld te beheren. Door een 

paar keer in de problemen te komen staan, weten zij dat zij goed moeten opletten.   

Met het geld dat zij van het OCMW krijgen of verdienen kunnen zij wel omgaan. Er zijn 

jongeren die wat moeilijker kunnen omgaan met hun geld en zij hebben wel wat 

ondersteuning nodig. Maar zij zullen ook niet willen dat iemand alles over gaat nemen. Ze 

vragen wel om structuur.  

c) Psychologische hulp 

• Toegang 

Psychische klachten hebben te maken met gevoelens, gedachten en gedrag. Door zovele 

dagelijkse moeilijke realiteiten (zie eerder) voelen jongeren zich gespannen, boos, 

eenzaam of moe. Ze maken zich veel zorgen, denken aan angstige situaties en zijn snel 

geïrriteerd. Ze kunnen zich moeilijk concentreren, zijn verward of slapen slecht. Ze willen 

begrepen worden en steun krijgen en worden door hulpverleners doorverwezen naar een 

psycholoog.  

12 jongens hadden/hebben een psycholoog zolang zij nog minderjarig zijn. Zodra zij 

volwassen worden, wordt het moeilijk om een psycholoog te hebben. Er is wel degelijk 

nood aan een psycholoog. Zij maken zoveel verschillende moeilijkheden mee in hun leven 

en kunnen hier niet openlijk over praten. Niet iedereen is sterk genoeg om hun pijn onder 

druk te houden of hun verleden los te laten.  

 

• Afstemming tussen de jongeren en de ondersteuners 

Degene die toegang tot een psycholoog hebben, beweren dat zij niet goed begrepen 

worden.  

Veel van deze jongeren willen liefst een Afghaan als psycholoog of iemand die hun taal 

kent. Door de taalmoeilijkheden kunnen zij niet gemakkelijk hun moeilijkheden of 

problemen verwoorden.  Zij willen liefst een psycholoog die hun moedertaal beheerst, 

iemand die oorlog én op de vlucht zijn meegemaakt heeft. Zij vragen hierbij ook 

vertrouwen, niet iedereen vertrouwt de psycholoog. Zij vrezen dat hun privacy of 

problemen doorverteld zullen worden.  
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“Niet iedereen is sterk in taal om emoties te kunnen verwoorden. Als wij naar een 

psycholoog gaan, komt er een tolk maar dat loopt erg moeizaam en traag.  Dit zorgt 

ervoor dat wij ons ergeren i.p.v. dat we geholpen worden. De psychologen van hier 

hebben niet meegemaakt wat wij meegemaakt hebben en daardoor worden wij niet 

begrepen. Wij worden er zelfs lastig van en onze problemen escaleren als wij naar 

een psycholoog gaan (respondent 7-17jaar). “ 

 

Er is één iemand die liefst een Vlaamse psycholoog wilt. Hij denkt dat de Vlaamse 

psycholoog hem serieuzer zou nemen dan een Afghaanse psycholoog. Afghanen hebben 

veel meegemaakt in hun leven. 

Sommigen onder hen willen naar een goede psycholoog gaan en zij denken dat de gratis 

psychologen via het OCMW niet goed genoeg zijn om hun problematiek te begrijpen. Maar 

een privé psycholoog kost veel geld en dat kunnen ze niet betalen.  

Niet iedereen wilt een psycholoog. Er zijn jongeren die wel een psycholoog nodig hebben 

maar de stap is zeer groot om er naartoe te gaan. De drempel vaak te hoog.  Niet iedereen 

wilt met een psycholoog geconfronteerd worden.  

 

“Het is niet gemakkelijk, zelfs moest ik het nodig hebben. Binnen de Afghaanse 

gemeenschap heeft een psycholoog geen goede naam. Als ik naar een psycholoog ga 

dan denken de Afghanen dat ik gek ben. Ik wil niet dat de Afghanen denken dat ik gek 

ben. Niemand durft naar een psycholoog te gaan, het is een taboe binnen ons cultuur 

(respondent 12-19jaar). “ 

 

d) Na 18 jaar  

5 van de 7 jongeren die nog minderjarig zijn, hebben schrik voor de toekomst. Zij weten 

dat de begeleiding en de voogd die ze nu hebben wegvallen zodra ze 18 worden. Zij vrezen 

dat zij plots zonder steunfiguur staan. 18 jaar worden betekent voor velen van hen op 

straat gezet worden en dat hen alles ontnomen wordt. Plots heb je minder kans om te 

studeren, taalcursus of een opleiding te volgen.  

Jongeren die ondertussen effectief +18 jaar zijn geworden, getuigen ook dat zij het zeer 

moeilijk hadden op deze overgang naar meerderjarigheid. Zij vonden zeer moeilijk hun 

weg in deze volwassen wereld. Zij voelden zich in de steek gelaten, aan hun lot over 

gelaten.  

e) Is dit anders voor Afghaanse meisjes?  

Alle meisjes geven aan begeleiding nodig te hebben maar dit nooit gehad te hebben. Ze 

kennen de weg naar hulpverlening niet, maar zij hebben het wel nodig. Zij willen 

begeleiding of iemand die hen kan helpen wegwijs te maken, hulp bij de studiekeuze, steun 

bij het probleem van uithuwelijken... Een van deze dames die hulp zocht, krijgt vaak 

betalende hulp om haar papieren, die zij niet begrijpt, te laten nalezen.  

 

3 van de 4 van deze meisjes hebben geen psycholoog in hun leven gekend.  Zij hebben 

wel nood aan een psycholoog. Zij willen iemand waarmee ze kunnen praten en aan wie ze 

hun problemen kunnen vertellen. Omdat er geen hulpverleners betrokken zijn bij het gezin, 

vinden ze ook de weg niet naar een psycholoog. 
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Een van deze dames heeft geen psycholoog nodig. Zij woont met haar partner en kan alles 

aan hem vertellen.  

Wat opvalt is dat alle nog thuiswonende meisjes aangeven budgetbegeleiding nodig te 

hebben. Zij kunnen hun geld niet goed beheren. Omdat ze hier met familie zijn is de 

noodzaak natuurlijk kleiner. 

f) Onvoorwaardelijke hulp en verbondenheid 

Alle jongeren, ook diegenen die genoeg begeleiding hebben bij het regelen en organiseren, 

wensen daarnaast mensen waarop hij/ zij echt kunnen rekenen, ze wensen de 

geruststelling te voelen van iemand die er altijd voor hem/haar zal zijn, los van hun leeftijd 

of papieren.  

Dit gaat niet louter over zorg en begeleiding, maar over de verbinding en de afstemming 

tussen de jongeren en hun begeleiders en over on-voorwaardelijkheid. Deze verbinding, 

waarbij de behoeften van de jongeren centraal staan en vertrouwen het sleutelwoord is, 

wordt als een groot gemis ervaren. Vertrouwen is voor hen zeer belangrijk. Het moet goed 

voelen en goed klikken, anders vertellen deze jongeren niet veel en komt er niet veel in 

beweging en blijven onderliggende behoeften onbelicht. 

1.8. Behoeften van de jongeren centraal 
Deze jongeren vragen oprechte aandacht en betrokkenheid voor wat zij belangrijk vinden 

en nodig hebben om gelukkig en gezond te kunnen leven. Urenlang luisterde ik naar de 

jongeren en de behoeften die erg duidelijk naar boven kwamen zijn: veiligheid, autonomie, 

rust, vertrouwen, verbinding, gelijkwaardigheid, gezien/gehoord worden, ondersteuning, 

leren/groeien. Ze vragen aan de volwassenen rondom hen, zowel de overheid, de 

hulpverlening, hun familie als mezelf als onderzoeker om aandacht te hebben voor hun 

behoeften want er moet dringend iets veranderen.  

 

a) Veiligheid 

6 jongeren vragen om de asielprocedure te versoepelen en kort te houden. Zij moeten nu 

maanden of jaren wachten tot er een beslissing genomen wordt. Hun veiligheid staat of 

valt bij deze beslissing. Het is een beslissing die zware gevolgen heeft. Maanden wachten 

is moeilijk om te dragen.  

 

België zou een beter zicht over Afghanistan moeten krijgen en niet zomaar een beslissing 

mogen nemen. Afghanistan is jarenlang in oorlog en in gevaar, wij hadden geen andere 

keuze dan naar Europa te komen. Wat de Afghaanse overheid verklaart, klopt niet. Onze 

regering in Afghanistan is corrupt en liegt veel. België moet met een open blik naar 

Afghanistan kijken.   

 

“Mijn asiel werd 3 keer geweigerd. Het was echt niet gemakkelijk, om dit allemaal 

te verdragen. 3 keer asiel weigering en één keer door de rechtbank geweigerd 

worden. Voor een 15de jarige, is dit niet gemakkelijk om te verdragen (respondent 

13-18jaar).”  
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Degene die niet erkend wordt als vluchteling loopt nadien vaak verloren. Zij zijn bang 

terecht te komen in illegaliteit en criminaliteit. Zij kunnen ook niet terug naar Afghanistan 

want daar is het ook niet veilig voor hen.  Ze vragen dat de overheid verantwoordelijkheid 

opneem voor hun veiligheid.  

 

Deze jongeren moeten zich van in het begin bewijzen. Tegen dat zij hier een erkenning 

hebben gekregen, zijn zij uitgeput. Zij hebben de kracht niet meer om nog verder te zetten, 

zeker niet voor wie nog minderjarig is.  

 

“Ik was amper 15 jaar oud en moest ik 5 urenlang mij verantwoorden tegen 

commissariaat generaal om papieren te krijgen. Als ik dit aan Vlaamse mensen 

vertel, dan kunnen zij het niet geloven. Alsof dat ik moord gepleegd heb of een 

groot misdrijf begaan ben (respondent 3-18jaar).” 

 

b) Autonomie 

Jongeren vragen inspraak, ze willen zelf kunnen kiezen waar ze wonen en wat ze studeren.  

 

c) Rust 

Zij vragen onder meer een verandering in de huurmarkt. Het huidige systeem is niet goed 

voor de nieuwkomers. Het moet dringend veranderen. Door dat zij zoveel moeite hebben 

om een woning te vinden, moeten de jongeren overal gaan zoeken. Soms wonen deze 

jongeren zeer ver van hun school of werk. Vooral als ze moeten verhuizen verliezen ze hun 

hele netwerk en moeten ze opnieuw van nul starten om een netwerk uit te bouwen. Een 

goede woning kan voor de rust zorgen die ze zo hard nodig hebben.  

d) Vertrouwen 

Zij vragen onder meer aan mij om met mijn kennis en waarden aan de slag te gaan. Zij 

zeggen dat er hier weinig mensen zijn die vanuit de Afghanen zelf iets voor de Afghanen 

doen. Zij willen dat ik later opkom voor hen. 

 

“Ik ben blij dat zo een iemand gelijk jou zo een onderzoek doet, naar ons noden en 

behoeften zoekt. Soms denk ik dat wij vergeten zijn maar als ik naar dit onderzoek kijk 

dan word ik blij, ik krijg nog hoop (respondent 15-20jaar).” 

 

e) Verbinding 

Sommigen vertellen dat de Afghanen niet ze solidair zijn onder elkaar. Zij vragen meer 

solidariteit onderling. Het is genoeg geweest! Zij verwachten dat de solidariteit tussen de 

Afghanen verbetert.   

Ze verwachten afstemming van de zorg op wat ze nodig hebben. 

f) Gelijkwaardigheid 

Zij willen gelijke waardering door de samenleving. 

 

g) Gehoord en gezien worden 

Jongeren willen gehoord en gezien worden als ze hun best doen.  Ze wensen dat er 

rekening gehouden wordt met hun verantwoordelijkheden die ze dragen.  
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Ze wensen dat ze zichzelf mogen zijn. Verwacht niet te veel van hen of vergelijk hen niet 

met de Belgen. Belgen hebben hier van kleins af aan veel opgebouwd. Bij vluchtelingen 

kost het tijd en energie om te kunnen opbouwen.  

 

De meisjes vragen begrip zowel van de samenleving, de school én van hun ouders. Zij 

worden nergens echt begrepen en gehoord als meisje. Zij missen vrijheid in hun leven door 

de verwachtingen van hun familie. De samenleving heeft ook hoge verwachtingen van hen 

om zich hier te integreren en te oriënteren.  Zij voelen zich enorm hard onder druk gezet 

door iedereen. 

 

Iedereen van deze jongeren pleit voor openheid van de samenleving. Zij vragen om niet 

te veralgemenen, niet alle allochtonen of Afghanen zijn slecht of gevaarlijk. Geef ons de 

kans om het te bewijzen. Zij komen hier niet voor problemen zorgen maar om in vrede te 

leven. Maak geen onderscheid of verschil, iedereen op de aarde is gelijk. Iedereen moet 

gelijk behandeld worden. Zij willen een maatschappij die iedereen gelijk behandelt.  

 

De jongeren verwacht van de media mee te werken en te tonen dat niet iedereen slecht 

is. Bewijzen dat veel vluchtelingen zich inzetten om te groeien en te integreren in deze 

maatschappij. De media tonen elke keer iets gevaarlijk van Afghanistan, hierdoor heeft 

iedereen schrik van Afghanistan.   

h) Ondersteuning 

Als jonge vluchteling staan deze jongeren enorm onder druk. Zelf willen ze integreren en 

vooruitgaan maar ze staan sterk onder druk van de omgeving en de samenleving, ondanks 

het feit dat ze zo hun best doen. Zij moeten zich heel hard bewijzen, van zodra ze in België 

aankomen. Zij moeten bewijzen dat zij Afghanen zijn, bewijzen om papieren of erkenning 

te krijgen. Als vluchteling of nieuwkomers moeten deze jongeren zich continu bewijzen. Zij 

vragen zich af, wanneer zij mogen stoppen met zich te bewijzen. Niet alleen voor deze 

maatschappij moeten ze zich bewijzen maar ook nog eens ook voor hun familie. De families 

hebben enorme verwachtingen van deze jongeren, zij hebben hun kinderen naar hier 

gestuurd om veilig te zijn maar ook om hen geld te sturen. De families verwachten ook dat 

hun kinderen zich aan hun regels en cultuur houden. Deze jongeren moeten hun waarden 

normen, cultuur van hun ouder behouden.  De jongeren vragen erkenning voor hun situatie 

en ondersteuning.  

Zij vragen een beter systeem, degene die echt hulp en ondersteuning nodig heeft wordt 

geweigerd maar degene die het echt niet nodig heeft, krijgt het wel. Dit soort zaken 

frustreert deze jongeren.   

 

“Ik ben vanuit Azië naar hier gekomen om meer vrijheid te hebben maar hier wordt 

het erger voor mij. Ik voel mij hier afhankelijk en opgesloten (respondent 9-17-

jaar).”    

 

Jongeren vragen dat de overheid en hulpverlening meer inzicht verwerft in 

cultuurverschillen en hun zorg afstemt op hun behoeftes. Er zijn veel Afghanen in België 

maar niet iedereen weet iets van deze cultuur. Afghanen zijn heel kwetsbaar in deze 

samenleving. 

 

De overheid moeten weten dat hier nog steeds uitgehuwelijkt wordt binnen de Afghaanse 

cultuur. De meisjes willen dit stoppen en vragen ondersteuning. 
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i) Leren en groeien 

Om te participeren vragen deze jongeren meer mogelijkheden. Zij vragen manieren om 

hun basisbehoeftes te vervullen zodat ze zich verder kunnen ontplooien en participeren. 

Gelijke rechten m.b.t gezondheid, wonen, werken en studeren. Als zij kunnen rekenen op 

een goede invulling van hun basisbehoeftes dan kunnen zij zich sneller integreren in deze 

samenleving. Met een hoofd vol zorgen en tekortkomingen kunnen zij zich niet integreren.  

Ze willen groeien, leren en bekwaam worden en inspraak hebben bij wat ze studeren. Zij 

vragen dat de overheid het onderwijs voor de vluchtelingen en nieuwkomers mogelijk 

maakt, betaalbaar en binnen een haalbare periode.  Ze missen heel wat om zorgeloos te 

kunnen studeren. Ze vragen ondersteuning bij de hindernissen die hen tegenhouden om 

te studeren.  
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2 LITERATUURSTUDIE  

Om een kwaliteitsvol onderzoek te kunnen uitvoeren, ben ik naast mijn gesprekken met 

de jongeren die ik nadien theoretisch onderbouwde met een literatuurstudie, ook op zoek 

gegaan naar actuele aanbevelingen. Zowel op internet als door zelf in gesprek te gaan met 

5 experten met elk hun verschillende achtergrond:   

• Flor Ory is ex parlementslid, doceerde aan UCL-Leuven en is zelf pleegouder,  

• Berecht van Goethem is dokter in het wijkgezondheidscentrum Caleido te Leuven. 

• Liesbet Wuyts is professioneel hulpverlener in het CAW Halle-Vilvoorde 

• Sylvia Hubar is maatschappelijk werkster in een wijkgezondheidscentrum en docent 

aan UCL-Leuven 

• Lucia De Haene is psycholoog, gezinstherapeut en verbonden aan KU-Leuven.  

Op vallend was dat de problemen en de behoeften die de jongeren aankaarten, bevestigd 

werden door de experten. Dit bracht allemaal samen lichtpunten in mijn onderzoek.   

2.1. Afghanistan 
 

a) Cijfers aantal vluchtelingen 

Globaal gezien, staan de Afghanen op top drie van het aantal vluchtelingen die België 

binnen komen. Op basis van cijfers van het Commissariaat generaal voor de Vluchtelingen 

en de Staatlozen (CGVS) in de maand oktober van 2018, zijn de meeste vluchtelingen die 

ons land binnen komen uit Syrië, Palestina en Afghanistan. Na Syrië en Palestina staat 

Afghanistan, met 7% van het gehele percentage, op top drie (CGVS, 2018). Als wij de 

globale cijfers bekijken, dan zien wij dat in 2015 meer dan de helft van n.b.m.v. (niet 

begeleide minderjarige vreemdeling) Afghanen zijn. Het is een recordcijfer (Mets, 2016).   

 

b) Geschiedenis  

De voorgeschiedenis van deze jongeren speelt een grote rol op hun hedendaagse leven. 

Zij kunnen niet op zo korte tijd hun verleden loslaten of vergeten. Veel van deze jongeren 

lijden nog onder hun verleden en niet iedereen toont het. Ook niet iedereen is even sterk 

om met hun problemen om te gaan of om ze te verwerken. Sommigen hebben veel meer 

veerkracht dan de anderen (Hubar , 2018).  Wat deze jongeren ook doen, hun verleden 

speelt een grote rol. Er zijn jongeren die vertellen dat zij vroeger nooit bang waren van 

iets, maar sinds zij hier erkend zijn hebben ze veel angsten. Hun traumatisch verleden 

waartegen ze vochten, komt nu naar boven. Hun pijn en lijden uit het verleden moeten 

naar boven komen, waar moet het anders naartoe (Wuyts, 2018). Veel van de jonge 

vluchtelingen hebben een traumatische voorgeschiedenis, maar niet iedereen vindt de 

toenadering naar de hulpverlening en de samenleving. Zij hebben vaak geen of weinig 

band met de maatschappij en de hulpverlening (De Haene , 2018).  
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Het thuisland heeft ook een grote invloed op deze jongeren. Zij komen uit Afghanistan en 

hun families wonen nog steeds daar. De Afghaanse geschiedenis is heel complex en 

chaotisch. Niet iedereen slaagt erin om veel te weten over Afghanistan in het algemeen en 

over de reden van migratieproblemen. In theorie zien wij op macroniveau een grote 

beweging in Afghanistan, dat er zoveel landen bereid zijn om de Afghaanse overheid te 

ondersteunen. Het kan een goed aanpak zijn op migratieprobleem van de Afghanen 

(Delodder, 2016). Op Mesoniveau zien wij dat er veel problemen tussen de etnische 

groepen in Afghanistan zijn. De problemen tussen deze etnische groepen kunnen een 

belangrijke reden zijn voor meer migratie. Wij horen dat er ook hier in België nog steeds 

conflicten zijn tussen deze gemeenschappen of etnische groepen. Duizenden mensen 

verlaten hun land wegens etnische problemen (Defossez, 2011).   Op het microniveau zien 

we veel verschillende redenen. Iedereen die naar Europa vertrekt heeft een persoonlijke 

reden en problemen, zoals oorlog, armoede, aantrekkingskracht van Europa, netwerk of 

vrienden die eerder vertrokken zijn enz. Elk niveau speelt een belangrijke rol in het leven 

van de vluchtelingen, zowel in hun land als hier (Delodder, 2016). 

 

Vanuit mijn expertise ben ik overtuigd dat niet al de moeilijkheden die deze jongeren 

veroorzaken, met hun cultuur te maken hebben. Het land is jarenlang een slagveld 

geworden, de jongeren die nu met moeilijkheden kampen zijn de slachtoffers van dit 

slagveld. In hun land ligt het seksueel geweld heel hoog op jonge leeftijd, het is het gevolg 

van de jarenlange oorlog. Veel jongeren worden zelf hier in België slachtoffers van 

verschillende criminele organisaties of bendes. Er zijn jongeren die van school afhaken en 

drugs dealen, zij zijn daarin geluisd en kunnen er niet meer uit (De Haene , 2018).  

 

c) Eerethiek en gewetensethiek. 

De Amerikaanse sociologe Ruth Benedict introduceerde in 1946 een beroemd onderscheid 

tussen schuldcultuur en schaamtecultuur. In de Westerse, moderne cultuur voelen we ons 

persoonlijk schuldig als we iets fout doen, constateerde zij. Er is een objectieve wet of 

moraal en als die is overtreden staat de schuldvraag centraal. Door toe te geven en te 

herstellen, en vooral de waarheid te spreken, kunnen we de schuld weer kwijtraken 

(Mulder, 2017).   

 

In oosterse culturen, zoals de Japanse die Benedict had onderzocht, is de orde veel meer 

gebaseerd op eer en schaamte, om de naam die de persoon, familie of groep heeft. 

Harmonie en respect zijn belangrijker dan de schuldvraag. Gezichtsverlies moet te allen 

tijde worden voorkomen. Soms betekende dat zelfs dat zelfmoord te verkiezen was boven 

het leven in schande (Mulder, 2017). 

 

Als etiketjes voor een hele cultuur zijn de begrippen te simplistisch, toonden latere 

sociologen aan. In de praktijk lopen schuld en schaamte veel meer door elkaar. Maar 

Benedicts uitleg helpt wel om te begrijpen hoe fundamenteel schaamte is voor de culturele 

ordes wereldwijd, en hoe wij in het Westen hebben afgeleerd om dat te begrijpen. Wij 

vinden eer en schaamte al snel iets achterlijks. Wat maakt het nou uit wat mensen van je 

vinden (Mulder, 2017).  
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De Nederlandse filosoof Andreas Kinneging heeft het liever over eerethiek en 

gewetensethiek, schreef hij in 2005 in zijn boek Geografie van goed en kwaad. Hij vindt 

schaamte en schuld te negatief klinken. Tegenover de gewetensethiek die in de westerse 

cultuur dominant is, staat de eerethiek van de meeste andere culturen, niet alleen de 

Aziatische, maar ook bijvoorbeeld de oude Griekse en Romeinse. Goed zijn betekent voor 

een oude Griek of Romein in aanzien staan, respect genieten, roem verwerven, vrees 

inboezemen. Slecht zijn wil zeggen geminacht worden, vernederd, gegriefd, beschaamd, 

onbekend, niet gevreesd. De vraag hoe te leven houdt vooral in ‘hoe dwing ik respect af’ 

(Mulder, 2017). 

 

 Wat we hier vandaag bespreken gaat niet over allochtoon of autochtoon’, vertelt 

Kaldenbach. “Het gaat over de denkwijze van zestig, zeventig procent van de jongeren 

vandaag de dag. En dat is de cultuur van de straat. Je kent het wel. Hondsbrutaal zijn. 

Meteen op scherp staan als je iets zegt. Vol minachting kijken, vooral naar vrouwen. Je op 

je zwakste punt pakken, geneigd zijn tot fysieke reactie, en reageren alsof je een misdaad 

hebt begaan als je ze een tikje op de arm geeft (Mulder, 2017).” 

 

De oorzaak ligt in onze Nederlandse, horizontale cultuur. “Iedereen is gelijk geworden, 

niemand mag meer iets zeggen over iemand anders. Dat is ook op straat doorgedrongen. 

Zodoende wordt het geven van een opdracht ervaren als disrespect (Mulder, 2017).”  

Op de lerarenopleiding leerde Kaldenbach om orde en respect te eisen. Maar dat was in de 

tijd dat onze cultuur nog verticaal was. Nu is die houding precies de rode lap die de jongere 

wild maakt. Erkennen dat je iets fout hebt gedaan, toegeven, soft zijn, dat kan niet. Dan 

ben je een nobody, een loser. Het gevoel van zwakte geeft een diepe schaamte ten opzichte 

van de eigen groep.  

Natuurlijk moeten jongeren leren hoe het moet in de burgercultuur, anders vinden ze nooit 

een baan, zegt Kaldenbach. ‘Maar in de klas heb je orde nodig.’ Beter begrijpen hoe eer 

en schaamte werken in deze cultuur kan voorkomen dat je verzuurt en burnt out raakt. 

Soms kun je door een andere woordkeuze al een verschil maken (Mulder, 2017). 

 

Westen  

Wij westerlingen kijken een beetje neer op dit concept van eer. Onze cultuur is sterk 

geïndividualiseerd en gaat ervan uit dat een persoon niet samenvalt met zijn daden. Het 

helpt om te beseffen hoe atypisch dat eigenlijk is. Buiten de westerse cultuur is een 

eerethiek veel meer de norm. De eer van de persoon straalt ook af op de familie, de groep, 

de stam. Eer en schande zijn besmettelijk, in tegenstelling tot schuld (Mulder, 2017). 

Pas als je je niet meer kapot hoeft te schamen om je zwakheid kun je je fouten objectief 

onder ogen gaan zien. Dan kun je gaan geloven dat je daden verkeerd kunnen zijn, maar 

dat je ze kunt herstellen, zonder ten onder te gaan, want je bent waardevol (Mulder, 2017). 

 

Wordt lastig 

En nu wordt het lastig. Als we dit vertalen naar de realiteit van de schoolklas, dan zien we 

ook daar dat verschillende ethische codes naast elkaar bestaan. Probeer het als puber 

maar eens te begrijpen. Je hebt de burgerlijke gewetensethiek die je moet kennen om ooit 

een kans te maken op een baan. Je hebt de erecode van de straat, die je moet kennen om 

niet te worden uitgekotst door je vrienden. En dan heb je, als je ouders uit een traditionele, 

collectieve cultuur komen, ook nog eens te maken met een oude vorm van eerethiek. 

Onze westerse burgercodes zijn gebaseerd op waarheid, authenticiteit en geweten. Dat is 

een verworvenheid. Maar respect en begrip voor de schaamtes en de eergevoelens van 
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een ander raken daarbij wel eens ondergesneeuwd. Als we dat wat meer zouden leren, 

zouden mensen uit collectievere culturen zich veel eervoller behandeld voelen, wat de 

relaties ten goede zou komen. Ook in de internationale politieke arena trouwens (Mulder, 

2017). 

 

d) Etniciteit in Afghanistan 

Decennialang oorlog in Afghanistan, heeft voor een grote kloof tussen de etnische 

bevolkingen bij de Afghanen gezorgd. Oezbeken, Turkmenen, Hazara’s Tadjieken en 

Pashtunen. Dit zijn de meest voorkomende volkeren van Afghanistan. Tadjieken maar 

vooral Pashtunen hebben de voorbije geschiedenis in Afghanistan geregeerd. Hierdoor 

willen zij hun etnisch culturele normen over heel Afghanistan laten gelden. Hazara’s zijn 

altijd de meeste kwetsbare groepen in Afghanistan geweest. Door die lange oorlog en 

etnische problemen tussen de Hazara’s en Pashtunen, zijn heel veel Hazara’s gevlucht uit 

de Afghanistan (Defossez, 2011). 

Dit conflict tussen deze twee volkeren is zelfs in België voelbaar. Wanneer deze jongeren 

naar het Commissariaat generaal voor het interview gaan, willen ze de eigen bevolking als 

tolk hebben. Zij vertrouwen elkaar niet gemakkelijk (Defossez, 2011). Bij deze kunnen wij 

verwijzen naar de zwakke relaties tussen de etnisch groepen binnen de Afghanen zelf. 

Deze zwakkere relaties gaan berg af door de contextuele omgeving. Zij hebben weinig of 

geen vertrouwen in elkaar. De jonge Afghaanse vluchtelingen tonen vaak vertrouwen in 

hun eigen etnische culturele groep. Zij kunnen beter onderling omgaan, zij delen dezelfde 

etnische culturele normen met elkaar (Hannes, Keukeleire , & Renard , 2018).  

Er is een grote heterogeniteit in de Afghaanse cultuur. In België veralgemenen mensen 

vaak als het over Afghanistan gaat. Die veralgemening kan nadelig zijn voor de vooruitgang 

van deze jongeren (De Haene , 2018).  

 

e) Vrouwen  

Het is wel opmerkelijk dat de mannen dominanter zijn in het gezin dan de vrouwen in de 

Afghaanse cultuur. De meisjes durven minder voor zichzelf opkomen (Ory, 2018). Het is 

opvallend dat de Afghaanse jongens meer te zeggen hebben thuis dan de meisjes (Wuyts, 

2018). Afghaanse vrouwen staan in hun land onder druk, zowel door de familie als door 

de overheid. Er zijn meisjes die in Afghanistan door de familieleden verkracht zijn 

geworden en uitgehuwelijkt, maar niets daarover durven zeggen (het is vaak bij de 

Pashtunen, een etnische culturele bevolkingsgroep uit Afghanistan). Nu deze meisjes in 

België zijn, durven ze daar nog steeds niet over te praten. Als zij voor het eerst hulp komen 

zoeken, willen ze niet over hun verleden of trauma praten. Zij komen vaak met een 

familielid of een tolk hulp zoeken. Hierdoor kunnen zij niet gemakkelijk praten, zij vrezen 

dat hun ouders iets gaan weten en dat dit een schande is voor de familie. Het duurt een 

tijd of zelfs jaren tot zij klaar zijn om over hun verleden te praten. Zij willen plots niet meer 

zwijgen en nog langer hun rechten laten schenden. Zij willen hierin verandering brengen 

en zij willen zelfs voor de andere Afghaanse vrouwen opkomen (De Haene , 2018).   

Het onderzoek toont dat de vrouwen die via een gezinshereniging door hun mannen naar 

België gekomen zijn, meer afhankelijk zijn. Deze vrouwen zijn heel afhankelijk van hun 

mannen, vooral als het over netwerken gaat. Door weinig sociaal contact met de 

buitenwereld, leren zij zeer langzaam de taal waardoor ze afhankelijk blijven van hun 

mannen. Hun taalvaardigheden ontwikkelen heel traag. Zij raken hier heel snel geïsoleerd. 

Zij nemen geen deel aan de cultuuractiviteiten en gaan minder naar de Nederlandse lessen 

(Delodder, 2016).  Wat heel opmerkelijk is dat de Afghaanse jongens, het diepste respect 
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voor hun moeders hebben. Moeders krijgen de hoogste plaats in hun leven. Een vrouw 

thuis is de draaischrijf binnen het gezin (De Haene , 2018).  

 

2.2. Verwachtingen 
Wanneer deze jongeren hun thuisland achterlaten om naar Europa te gaan, hebben ze zich 

al een beeld gevormd van het land waar zij nog niet zijn aangekomen. Zij vertrekken om 

veiligheid, vrijheid, mogelijkheden, een identiteit of een erkenning en een toekomst te 

hebben. Het is het klassieke verwachtingspatroon van deze jongeren voor hun vertrek. 

Wanneer zij hier aankomen, hopen zij dat hun dromen waarheid worden. Toekomst is zeer 

belangrijk voor deze jongeren. Elk van hen heeft een toekomstperspectief, sommige 

hebben de kracht om positiever naar de toekomst te kijken dan de anderen. Het is niet bij 

iedereen hetzelfde. Voordat deze jongeren vanuit hun thuisland vertrekken, hebben ze een 

ideaal toekomstbeeld. Zij denken voor zichzelf veel te kunnen veranderen zodra zij Europa 

bereiken (Defossez, 2011). 

 

De jonge vluchtelingen hadden een ander beeld van België voor zij aankwamen. Zij dachten 

dat zij hier bij hun aankomst hard verwelkomd zouden worden. Zij hadden een ideaalbeeld 

van Europa (Hubar , 2018).  

 

Wanneer zij hier aankomen, zien ze alles anders dan zij verwacht hadden. Zij belanden 

ergens waar ze geen zekerheden hebben. Toch, hebben zij niet het ergste gezien, want zij 

zijn vaak minderjarig en zien niet de grote hindernissen (Defossez, 2011).  

 

Wanneer zij meerderjarig zijn krijgen ze te maken met andere verhalen waaraan ze zich 

helemaal niet verwachtten. Sommigen onder hen zijn zich wel bewust van wat hen te 

wachten staat. Anderzijds zijn de discriminatie en de culturele verschillen voor hen een 

grote uitgaging (Defossez, 2011).  

 

a) Toekomst 

De jongeren lieten alles achter in hun land van herkomst voor een goede toekomt in Europa 

of België. Zij hebben grote verwachtingen en dromen voor de toekomst. Zij willen zowel 

voor zichzelf als voor hun familie een mooie toekomst. Ze dromen er van papieren in België 

te kunnen krijgen, maar zodra ze in België toekomen zien ze dat dat niet vanzelfsprekend 

is. Het belang van hun afkomst speelt een grote rol om hun dromen te verwezenlijken 

(Hannes, Keukeleire , & Renard , 2018).   

 

b) De onzekere situatie   

De vluchtelingen die hier al aangekomen zijn en zich willen ontwikkelen zien wel veel 

mogelijkheden maar tegelijkertijd ook veel onzekerheden. Zolang dat zij geen Belgische 

nationaliteit hebben, zijn zij niet zeker dat zij voor altijd hier mogen blijven. Zij willen zeker 

zijn dat zij in België kunnen blijven. Dit is een stressfactor voor deze jongeren, die voor 

veel problemen kan zorgen (Hannes, Keukeleire , & Renard , 2018).  
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c) Motivatie  

Bijna al deze jongeren hebben de innerlijke kracht en capaciteiten om te groeien en vooruit 

te gaan. Maar zij hebben ook de stimulans en het inzicht van de omgeving nodig. Motivatie 

is erg belangrijk voor de jonge vluchtelingen, zeker deze van hun ouders. België kan de 

nieuwkomers, jongeren, heel veel kansen bieden maar de motivatie blijft een belangrijk 

aspect. De jonge vluchtelingen hebben vaak het gevoel dat zij hun lot in eigen handen 

hebben en het op hun eentje moeten waarmaken. Sommigen hebben een onzeker gevoel 

bij het waarmaken van hun dromen (Hannes, Keukeleire , & Renard , 2018). 

 

d) Maatschappelijke druk 

De Belgische samenleving verwacht te veel van de vluchtelingen. Zij zijn nog niet uitgerust, 

als de verwachtingen hen al onder druk zetten. Zij moeten de taal kennen, zich aan de 

cultuur aanpassen, integreren, participeren, zich engageren, hun trauma zelf oplossen enz. 

Het is enorm veel voor hen als niet begeleide minderjarige vluchtelingen of 

jongvolwassenen. Anderzijds wilt de maatschappij ook niet dat deze jongeren een eigen 

keuze maken, want zij moeten doen wat de maatschappij van hen verwacht. Een jongen 

die getraumatiseerd is moet naar school gaan, terwijl dat hij niet klaar is om te leren. Hij 

heeft rouwperiode nodig om zich klaar te maken voor de maatschappij. Aan zichzelf werken 

is ook engageren en participeren, zij maakt zich klaar voor de maatschappij. Maar de 

maatschappij vindt het niet goed, omdat hij niet naar school gaat (Wuyts, 2018). De 

jongvolwassen vluchtelingen leven in een verschrikkelijk verscheurdheid. Zij staan tussen 

hun land van herkomst en België. Zij moeten zich aan beide plaatsen aanpassen, op beide 

plaatsen zich integreren. België verwacht dat deze jongeren zich hier integreren en aan de 

andere kant vrezen de jongeren zo hun familie te kwetsen of kwijt te geraken. Zij ervaren 

hierdoor enorm veel moeilijkheden die er voor zorgen dat deze jongeren zich hier niet thuis 

voelen (De Haene , 2018). 

 

e) Waarom zoveel Jongeren 

Veel jongeren verlaten om verschillende reden hun thuisland om naar Europa te komen. 

De meest voorkomende redenen zijn, dat jarenlang oorlog in Afghanistan gaande is, een 

betere toekomst door te studeren en de steun aan de familie. Veel gezinnen doen er alles 

aan om hun kinderen naar Europa te sturen. Sommige jongeren die te kort hebben om de 

reis te betalen nemen een tussenstop in Iran om wat geld te verdienen en dan pas verder 

te reizen. Families die achter gebleven zijn, hopen dat hun kinderen wat geld naar hen 

sturen. Zij zien de jongeren als bron van inkomen (Mets, 2016). 

    

Afghanistan kamt al jaren met geweld. Afghanistan is een van de meeste onveilige landen 

ter wereld. Dit zorgt ervoor dat meer en meer Afghanen uit hun land vluchten. Kinderen 

zijn het meest kwetsbaar in de oorlog, daarom komen zoveel jongeren op heel jonge 

leeftijd naar Europa. De jongeren die naar hier komen hebben al veel ellende gezien. Bijna 

de helft ervan hebben familieleden zien doodgaan en hebben bijna allemaal ernstige 

trauma’s meegemaakt (Mets, 2016). De andere reden waarom zoveel jongeren hun 

thuisland verlaten is de aantrekkingskracht van de bestemming. Veel van deze jongeren 

vertrekken omdat zij de naam van het land, waar zij naartoe willen, gehoord hebben. Zij 

zijn nog heel jong en misleid-baar om ergens naartoe te vertrekken, zonder besef. Wij 

mogen ook niet vergeten dat familie ook zeer belangrijk is voor deze jongeren. Veel van 

deze jongeren kiezen een land waar hun familieleden zijn. Dit speelt een enorme grote rol 

voor de keuze van de jongeren (Delodder, 2016).   
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2.3. Asielprocedure  
De ervaringen van deze jongeren worden gekleurd, in de eerste periode dat zij in België 

zijn, door de asielprocedures. Als zij sneller een positief antwoord krijgen op hun 

asielaanvraag, dan zijn zij vaak positief over België. Zij voelen dat zij geloofwaardig genoeg 

zijn in België en dat deze maatschappij genoeg vertrouwen heeft in hun verhaal (Defossez, 

2011). Maar voordat zij dit ervaren, hebben andere zorgen in hun hoofd. Bij hun aankomst 

in België zitten de jonge vluchtelingen met enorm veel vragen. Zij denken: ik heb België 

bereikt en wat nu? Wat gaat de toekomst mij brengen? Wanneer ga ik asiel krijgen? Wat 

ga ik doen als ik hier niet mag blijven? Wat met mijn familie die nog in het land van 

herkomst zit? Kan ik mijn familie overbrengen enz. Zij hebben enorm veel zorgen in hun 

hoofd en dat is iets dat niet iedereen weet. Zij leven in grote onzekerheid en chaos (LIAM, 

N.B.G.).  

 

Maar het heeft twee kanten, degene die het heel moeilijk hadden bij hun asielprocedure, 

krijgen van in het begin een negatiever beeld van België. De eerste indruk is zeer belangrijk 

voor deze jongeren. Als ze merken dat België hun verhaal niet gelooft, dan hebben zij geen 

fijne ervaring en blijven die gedachten hen volgen. De asielprocedures kleurt niet alleen 

hun ervaring maar geeft hen ook enorm veel stress, met een negatief effect op het 

psychische welzijn van deze jongeren (Defossez, 2011).  

Een lange asielprocedure heeft een negatief effect op hun psychische welzijn. De gevolgen 

van te lange wachttijd kunnen heel groot zijn bij sommigen van deze jongeren. Zij leven 

in grote onzekerheid en staan onder grote stress (Schrooten , Van der Sypt, Thiers, & De 

Decker, 2015). De lange asielprocedure kan alleen al nadelig zijn voor de jonge 

vluchtelingen. Zij hebben al enorm veel problemen in hun leven en de lange asielprocedure 

komt er nog boven op (Hubar , 2018).  

Zelfs wanneer dat deze jongeren als jonge gasten onderling grappen maken, is het 

opvallend dat zij kampen met stressfactoren. Zij hebben schrik voor terugkeer naar hun 

land van herkomst en slaapproblemen, depressies en posttraumatische stoornessen zijn 

zeer merkbaar bij deze jongeren (Velthuis, Erik, 2018).  

 

a) Asielcentrum 

Een asielcentrum is geen goede plek om tot rust te komen. Wanneer deze jongeren in 

België aankomen, verblijven zij lange periode in een asielcentrum. Na de zware reistocht 

en gezien hun verleden moeten zij een plek hebben om tot rust te komen. Een asielcentrum 

met honderd mannen erin maken dit erg moeilijk. Bovendien is een netwerk zeer belangrijk 

voor deze jongeren om hun weg in de maatschappij te kunnen vinden, maar in de 

opvangcentra kunnen zij geen netwerk opbouwen (Ory, 2018). De jongeren moeten meer 

omarmd worden dan in het opvangcentrum. Het is ook vaak zo dat de hulpverleners van 

asielcentra geen professioneel diploma hebben om met die jongeren te werken. 

Professionaliteit is nochtans zeer belangrijk om met de kwetsbare jongeren te werken 

(Wuyts, 2018).  
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b) Leeftijdstest 

De leeftijdstest is een procedure die voor de asielprocedure van start gaat. Wanneer de 

vluchtelingen als n.b.m.v. in België aankomen, worden zij niet direct beschouwd als 

minderjarige. De geloofwaardigheid van deze jongeren wordt op het spel gezet. Degenen 

die na een leeftijdstest goed gekeurd worden, hebben een positief beeld en gaan naar de 

volgende fase, de asielprocedure. Maar voor degenen die niet goedgekeurd worden als 

minderjarigen, verandert alles.  Zij verliezen hun geloofwaardigheid, krijgen een negatieve 

start en gaan ook naar de volgende fase, asielprocedures. Een negatieve ervaring bij de 

leeftijdstest, heeft gevolgen op de asielprocedure. Hun verhalen verliezen 

geloofwaardigheid (Defossez, 2011).  

 

c) Terugkeer  

Terugkeer naar Afghanistan is een nachtmerrie voor veel Afghanen. Zij hebben alles eraan 

gedaan om de oorlog te ontvluchten. Families hebben alles geïnvesteerd om hun kinderen 

naar hier te sturen voor een betere toekomst. Terugkeer naar Afghanistan kan 

verschillende grote gevolgen voor deze jongeren hebben. Een van de gevolgen is het imago 

van de jongeren. Als zij met lege handen terugkeren, krijgt de familie een negatief beeld 

van de jongeren. De nabestaanden in hun land van herkomst zullen zeggen, dat deze 

jongeren niet geslaagd waren om een erkenning in Europa te krijgen. Niet iedereen is van 

deze reden op de hoogte. Een andere reden is de onveiligheid in Afghanistan. Iedereen wil 

de oorlog ontlopen. De jongeren die hier zijn, hebben hun best gedaan om hier te geraken. 

Van terugkeer is geen sprake (Mets, 2016). Begrijpen deze jongeren niet en de jongeren 

kunnen er niet veel aan doen (De Haene , 2018).   

 

2.4. Gezondheid  
Wanneer deze jongeren in België aankomen, hebben ze nood aan gezondheidszorg. Tijdens 

hun tocht naar Europa kunnen zij ziek geworden zijn of ze waren al ziek voordat zij 

vertrokken waren. Zij zijn bij hun aankomst erg moe en uitgeput. Zij kunnen niet direct bij 

hun aankomst functioneren zoals gewone mensen. Zij moeten eerst de welzijnsnoden 

(eten, bed, veiligheid, rust, douche en kleren) krijgen om de volgende stappen te kunnen 

zetten (LIAM, N.B.G.).  

 

a) Psycholoog: 

Migratie is van alle tijden. Zolang dat migratie blijft bestaan, zijn er ook trauma’s als gevolg 

daarvan. De jongeren die vanuit hun thuisland vluchten, hebben een zware rugzak met 

zich mee. Zij lijden zowel onderweg naar Europa als in hun thuisland. Zij maken 

verschrikkelijke zaken onderweg mee waardoor ze hun vertrouwen in mensen kwijt 

geraken, zeker bij de mensen die gezag hebben. Het onderzoek toont dat heel veel 

jongeren last van een trauma hebben. Dit heeft zowel met hun land van herkomst als met 

hun vlucht naar Europa te maken. Het zijn de klassieke problemen die heel veel van deze 

jongeren meemaken (Schrooten , Van der Sypt, Thiers, & De Decker, 2015).  

 

Daarnaast vergroten ook de media de psychische problemen van deze jongeren.  De 

Afghaanse vluchtelingen kijken vaak naar de Afghaanse televisie. Hier wordt continu over 

oorlog en aanslagen gesproken. Door al dit slechte nieuws, worden hun psychische 

problemen nog erger (Hubar , 2018). In het algemeen is het psychische lijden heel 

merkbaar bij de Afghaanse vluchtelingen, zowel bij de vrouwen als bij de mannen (De 

Haene , 2018).  
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Gezien de traumatische geschiedenis van deze jongeren en hun dagelijkse stress hebben 

ze tijd nodig om zich in België thuis te voelen en te integreren in deze samenleving 

(Velthuis, Erik, 20108). Uiteraard willen deze jongeren van hun trauma en problemen 

verlost geraken, maar dat lukt hen niet. Zij zitten te vast met hun verleden en de trauma’s 

ervan (Van Goethem, 2018).   

 

b) De zware reis naar Europa 

Jongeren die de reis naar Europa bereikt hebben, getuigen dat zij enorm erge zaken 

meegemaakt hebben. Wanneer jonge vluchtelingen vanuit hun thuisland vertrekken, 

hebben zij de controle niet meer in eigen handen. De mensensmokkelaars en de 

gezaghebbers hadden macht over hen. Wanneer zij hier aankomen, hebben ze ernstige 

trauma’s opgelopen. Zij maken onderweg onvoorstelbare gebeurtenissen in hun leven 

mee, zoals hongerlijden, eenzaamheid, dorst, levensbedreigingen, confrontatie met doden 

en achter gelaten kinderen, politiegeweld enz. Dit soort gebeurtenissen zorgen alleen maar 

voor trauma’s en psychisch lijden (Mets, 2016). Daarbij werden sommigen van de 

vluchtelingen onderweg seksueel misbruikt, gefolterd en maakten ze, slavernijtoestanden 

mee. Dit zorgt ook voor een groot trauma bij de jongeren (LIAM, N.B.G.).  

 

c) Trauma na trauma.  

Wanneer deze jongeren in België aankomen, ervaren ze een nieuw trauma in hun leven. 

Het is heel moeilijk voor hen om hun weg in deze maatschappij te vinden. Zij moeten 

zoveel moeite doen om bepaalde zaken geregeld te krijgen. Sommigen jongeren ervaren 

dat het hier soms moeilijker is dan in Afghanistan (Hubar , 2018). Veel van deze jongeren 

beseffen niet dat zij psychische problemen of trauma’s hebben opgelopen. Zij komen bij 

de dokter om te vertellen dat zij pijn hebben, het is vaak niet duidelijk waar zij pijn hebben. 

Het is het posttrauma dat veel jonge vluchtelingen opliepen in hun verleden. Zij voelen 

pijn maar weten niet precies waar, want elke keer voelen ze iets anders (Van Goethem, 

2018).  Er zijn ook jongeren die helemaal geen psychische problemen hadden voordat zij 

vertrokken waren naar Europa, maar onderweg of in België psychische schade opliepen 

door al die moeilijkheden (De Haene , 2018). 

  

Niet iedereen heeft direct nood aan psychische ondersteuning wanneer zij in België 

aankomen. Er zijn vluchtelingen die het lange tijd heel goed gehad hebben en plots een 

verandering in hun psychische welzijn ervaren. Het trauma dat zij tijdens hun vlucht of in 

hun thuisland opgelopen hebben, komt na zoveel tijd terug naar boven. Zij zijn de mensen 

die geen verwerkingsproces doormaakten in het begin. Dit verwerking proces is zeer 

belangrijk voor de vluchtelingen, zeker voor degene die een trauma opliepen (De Haene , 

2018).   

 

d) Beperktheid tot psychische hulp  

Door het grote aantal vluchtelingen, is er niet altijd de ruimte of de mogelijkheid voor 

iedereen om de psychische ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben.  Er is een grote 

wachtlijst. Daarnaast gaat er ook minder steun naar de psychische welzijnszorg. Vaak gaat 

de steun naar de andere problemen. De overheid wilt snel deze mensen aan het werk 

krijgen en de taal leren (Schrooten , Van der Sypt, Thiers, & De Decker, 2015).  

 

e) Toegankelijke hulpverleners 

De hulpverleners vinden niet gemakkelijk aansluiting bij deze jongeren. Deze jongeren 

zitten vaak samen omdat zij weinig vertrouwen hebben in de hulpverlening. De 
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hulpverleners kennen niet altijd de juiste methodiek voor de psychische ondersteuning van 

deze groep mensen. Dit is een hoge drempel voor veel hulpverleners (Schrooten , Van der 

Sypt, Thiers, & De Decker, 2015). Het kleine aantal jonge vluchtelingen die wel de weg 

naar de psychische ondersteuning gevonden hebben, zijn vaak door andere mensen 

doorverwezen. De leerkrachten, de voogden, de pleegouders enz., hebben het probleem 

bij de jongeren opgemerkt en gesignaleerd (De Haene , 2018). Aan de andere kant, is het 

moeilijk voor de vluchtelingen om hun weg in de gezondheidszorg te vinden. Zij hebben 

vaak communicatieproblemen en hierdoor kunnen conflicten ontstaan. Als de vluchtelingen 

en de hulpverleners niet goed kunnen communiceren en elkaar niet goed begrijpen, dan 

denken de vluchtelingen dat zij niet serieus genomen worden, met als gevolg dat ze minder 

naar hulp zoeken (Delodder, 2016). De vluchtelingen gaan vaak naar de dokter voor hun 

klachten. Vaak denken ze dat het fysieke klachten zijn. Na een grondig onderzoek wordt 

het duidelijk dat zij geen fysieke klachten hebben, maar veeleer psychische problemen 

(Hubar , 2018). Sommigen van deze jongeren gebruiken drugs en alcohol om hun pijn te 

verzachten. Zij hebben elkaars steun, maar het is moeilijk om openlijk over hun psychisch 

lijden te praten (De Haene , 2018).  

 

f) Taboe 

Over psychische problemen praten met deze jongeren is erg moeilijk en taboe. In hun 

cultuur is dit niet bespreekbaar. Zij willen niet de stempel van psychische problemen 

krijgen. Zij kunnen niet gemakkelijk en openlijk erover praten. Degene die wel de stap zet 

naar de hulpverlening haken vaak na één of twee bezoeken bij de psycholoog af. Het is 

een moeilijke kwestie (Schrooten , Van der Sypt, Thiers, & De Decker, 2015). Door het 

traumatische verleden kunnen vluchtelingen met een schuldgevoel leven ten opzichte van 

familie, hulpverleners en omgeving. Hun zware verleden heeft ervoor gezorgd dat zij niet 

altijd kunnen vertellen wat zij wilden vertellen. Hierdoor ontstaat een schuldgevoel (LIAM, 

N.B.G.). Uit angst dat de andere Afghanen hen als gek gaan zien, komen zij niet vaak naar 

buiten. In Afghaanse cultuur worden mensen met psychische problemen immers als gek 

gezien. Afghaanse jongeren die erg onder psychische problemen lijden, verstoppen het 

daarom voor de andere Afghanen (Hubar , 2018). Als hulpverlener heb ik heel veel 

ervaringen met de Afghaanse jongeren, maar ik kan toch niet zeggen dat ik heel veel over 

hen weet. Ook uit literatuur blijkt dat ze niet altijd heel open zijn over hun leven (De Haene 

, 2018).  

 

g) Aanpak  

Om dit probleem aan te pakken, gingen de Oriëntatiepunt en gezondheidszorg een 

praktische aanpak uitvoeren. Zij gingen de jongeren op een interactieve manier informeren 

en hun leren wat hun vaardigheden zijn. Zij willen de jongeren op die manier een evenwicht 

tussen draagkracht en draaglast aanleren. Zij willen dat de jongeren op deze manier een 

inzicht krijgen in hun klachten en krachten en hoe ze hiermee om kunnen omgaan. Als zij 

bewust zijn over hun krachten en klachten dan kunnen ze leren omgaan met hun rouw, 

verlies, identiteit enz. (Schrooten , Van der Sypt, Thiers, & De Decker, 2015). Als het over 

aanpak gaat dan moeten wij ook weten dat niet iedereen problemen heeft, er zijn jongeren 

die het schitterend doen (De Haene , 2018).  

 

Deze methode is niet enkel toepasbaar voor de jongeren maar ook voor andere mensen 

met een migratiegeschiedenis. Dit is ook goed toepasselijk voor OKAN-klassen en voor de 

OCMW-medewerkers. Dit soort aanpak en werk verkleint de kloof tussen de hulpverleners 
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en de jongeren De drempel tussen de hulpverlening en jongeren verlagen, kan een brug 

slaan tussen twee werelden (Schrooten , Van der Sypt, Thiers, & De Decker, 2015). 

 

Daarnaast kunnen hulpverleners of trainers vanuit een andere etnische groep worden 

ingeschakeld. Dit geeft vertrouwen en gemakkelijker toegang tot de jongeren. Hierdoor 

winnen ze vertrouwen en toenadering naar twee werelden (Schrooten , Van der Sypt, 

Thiers, & De Decker, 2015). De huisartsen kunnen een goede rol spelen om deze jongeren 

naar een psycholoog te leiden. De jongeren gaan immers vaak met hun problemen naar 

de dokter, terwijl zij eerder een psycholoog nodig hebben (Hubar , 2018). 

 

Daarnaast moeten we de culturele verschillen tussen deze jongeren en de samenleving 

respecteren en ook aandacht geven. Hun achtergrond moet gezien en gerespecteerd 

worden als wij ook openheid van hen willen krijgen. Op die manier groeien de motivatie 

en kracht om zelf te participeren en de inzet om te ontplooien. De jongeren moeten gezien 

en gehoord worden vooraleer wij iets van hen verwachten (Thiers , 2016) . Zelfvertrouwen 

in deze context is zeer belangrijk. Als vluchtelingen moeten zij genoeg vertrouwen winnen 

zowel in zichzelf als in de hulpverlening. Pas als zij het nodige vertrouwen opbouwen 

kunnen ze aan de slag gaan. Elke vorm van negativiteit over de vluchtelingen en hun 

verleden moet vermeden worden. Een foutieve vraag kan grote gevolgen hebben. 

Vluchtelingen zijn heel gevoelig inzake familie, zij vertellen niet graag over hun familie en 

verleden (LIAM, N.B.G.).  

 

Als hulpverlener moet je eveneens goed opletten voor jezelf. Omgaan met slachtoffers van 

trauma, kan ook gevolgen hebben op de hulpverlener. Als mens en hulpverlener ben je 

niet altijd sterk om alles te verdragen wat je te horen krijgt. De verhalen van de 

vluchtelingen kunnen aangrijpend zijn. Daarom kan je niet alleen werken. Als hulpverlener 

moet je ook samen met de andere hulpverleners werken om dit probleem aan te pakken 

(LIAM, N.B.G.).  

 

Vluchtelingen zijn zeer gevoelig en voelen aan wat er gaande is. Daarom moet je als 

hulpverlener zeer alert zijn voor hun gevoeligheden. Gebruik van alle zintuigen is zeer 

belangrijk in contact met de vluchtelingen. Toon empathie, interesse en respect voor hun 

verhalen (LIAM, N.B.G.). Het is een lang proces om deze jongeren aan de gang te krijgen. 

Maar wij moeten hen blijven ondersteunen en motiveren (Hubar , 2018).  
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2.5. Identiteit 
Vanuit onderzoek blijkt dat de vluchtelingen op zoek zijn naar een eigen identiteit, wanneer 

zij in een nieuw land binnen komen. Zij grijpen vaak naar mensen van de eigen etnische 

groep, hetgeen een positief effect kan hebben op hun welzijn (Delodder, 2016).  

Door alle die problemen die deze jongeren als vluchtelingen meemaken, hebben zij een 

enorme veerkracht. Wat ook op hun pad komt, ze geven niet op. Zij zijn heel flexibel in 

situaties om te overleven. Als vluchteling staan zij enorm onder druk maar toch zetten zij 

voort. De levensstrategie en -methode die zij in zich hebben, kan niet iedereen hebben 

(Hannes, Keukeleire , & Renard , 2018). Deze jongeren zijn heel kwetsbaar en schakelen 

heel snel naar over naar de overlevingsfase zodra zij het moeilijk hebben (De Haene , 

2018).  

 

a) Ambivalente cultuur 

Afghanen hebben een ambivalente cultuur, zij leven heel dubbel. Veel van deze 

vluchtelingen jongeren hebben heel veel geleden door hun families of lijden nog steeds. 

Maar toch blijven ze trouw aan hun families. Zij doen alles om hun familie te helpen. De 

Afghaanse jongeren leven in een heel moeilijk situatie. Zij weten niet wat zij moeten doen. 

Enerzijds stelt de Belgische samenleving hoge verwachtingen ten aanzien van de 

vluchtelingen om zich te integreren en anderzijds zet de eigen familie hen onder druk om 

Afghaan te blijven en de eigen culturele waarden en normen te behouden. Omdat zij zo 

trouw zowel aan België als aan Afghanistan willen zijn, voelen ze zich verscheurd. Dit geldt 

ook voor de jongeren die hier opgegroeid zijn, zij willen ook beide kanten tevreden houden 

(De Haene , 2018).    

 

b) Meisjes   

Er zijn Afghaanse meisjes die seksueel mishandeld zijn geweest in hun land door hun eigen 

omgeving of families, toch willen zij er niet over praten. Zie kiezen om de relatie met hun 

families goed te houden door niet over hun pijn te praten. Als zij erover praten, dan kan 

het als familieverraad gezien worden (De Haene , 2018).  

 

c) Woede 

Veel van de Afghaanse jongeren hebben heel veel woede in zich, zij hebben een 

verschrikkelijk leven achter de rug. Jongeren die onterecht gestraft zijn geweest of 

mishandeld zijn geworden, ontwikkelen allemaal een grote woede in zich (De Haene , 

2018).   

 

d) Veerkracht 

Ondanks dat deze jongeren vaak moeten verhuizen en hun netwerk moeten verlaten, 

hebben zij een enorme veerkracht en capaciteit om zich opnieuw aan te passen. Zij blijven 

niet stilstaan, zij blijven proberen (Thiers , 2016).   

  



45 

 

e) Cultuurbeleving  

De jonge vluchtelingen grijpen nog steeds naar hun cultuurbeleving. Zij missen hun 

waarden en normen hier. Zij blijven mekaar opzoeken, omdat zij hun eigen culturele 

beleving missen. Hun traditie en feestdagen zijn zeer belangrijk voor hen. Soms zie je 

Afghanen op straat lopen met hun traditionele kleren of posten ze foto’s op sociale media 

met hun traditionele kleren. Zij moeten ook hun eigen cultuur en traditie kunnen beleven 

(Ory, 2018). De Afghaanse jongeren binden zich heel hard aan hun cultuur en willen er 

trouw aan blijven. Zij willen de band met hun cultuur niet verbreken (De Haene , 2018).  

 

f) Onzekerheden  

De jonge vluchtelingen leven in grote onzekerheden naar de toekomst toe. Zij hebben 

weinig kennis van deze samenleving en weten niet wat hen te wachten staat. Hierdoor 

heerst een grote onzekerheid bij hen (Hannes, Keukeleire , & Renard , 2018).  

 

2.6. Dankbaarheid   
De vluchtelingen die hier leven, zijn dankbaar dat zij een veilig leven kunnen leiden. Zij 

zijn positief omdat zij hier veilig zijn, zij kunnen hier van mensenrechten genieten. Zij 

hebben geen goede ervaring in hun land van herkomst. Zij ervaren dat vrouwen hier meer 

rechten hebben dan in hun land van herkomst (Saeys, Vandevoordt, & Verschraegen, 

2018). Zij zijn blij dat zij hier niet met de dood bedreigd worden. Vluchtelingen beweren 

ook dat zij hier zijn voor de volgende generaties, zij zien zichzelf niet meer door al die 

problemen. Zij willen zich opofferen voor hun kinderen om een goede toekomst voor hun 

kinderen te kunnen opbouwen. Zij hebben ervaren hoe het is om niets van eigen ouders 

over te houden (Delodder, 2016).  

 

De vluchtelingen zijn in het algemeen tevreden over de begeleiding. Zij zijn dankbaar met 

wat zij krijgen. Er zijn vluchtelingen die wat minder tevreden zijn over de OCMW’ s maar 

zij zijn in het algemeen ook dankbaar (Delodder, 2016). 

 

2.7. Vertrouwen 
Vertrouwen is een belangrijk aspect voor iedereen, vooral voor de jonge vluchtelingen. 

Zolang dat zij geen vertrouwen kunnen hebben, kunnen zij niet zichzelf zijn. Als zij niet 

zichzelf kunnen zijn dan kunnen wij als hulpverleners hen niet helpen. De jongeren hebben 

er niet zelf voor gekozen om vertrouwen in de mensheid te verliezen. Zij hebben op hun 

zware reis naar hier veel meegemaakt en dit heeft hun vertrouwen gekwetst. Het is ook 

op een belangrijk leeftijdsmoment waarop zij volop aan het ontwikkelen zijn. Door al die 

drempels hebben deze jongeren enorm veel veerkracht ontwikkeld. Na elke verandering in 

hun leven, passen deze jongeren zich aan. Zij nemen verantwoordelijkheden op zich die 

veel Belgische jongeren niet aankunnen (Thiers , 2016).    

 

De vluchtelingen vertellen niet altijd alles aan het commissariaat generaal of liegen soms. 

Ze kiezen daar niet bewust voor maar ze staan onder enorme druk.  Zij vrezen een 

weigering van hun asielaanvraag aan het commissariaat generaal. Sommigen zijn echt 

verlamd door angst.  Niet iedereen van de hulpverleners of buitenstanders ziet het of merkt 

het. Daardoor vertellen zij onwaarheden of houden zij informatie achter (Hubar , 2018). 

Er zijn jongeren die in het begin niet durven zeggen dat zij nog familieleden in België of 

andere landen hebben. Sommige van deze jongeren vertellen dit pas veel later. Er zijn ook 

jongeren die zich als minderjarige voordoen tot zij erkend zijn. Veel later blijkt dat zij 
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helemaal niet minderjarig waren en zelfs al getrouwd zijn in hun thuisland en kinderen 

hebben (Wuyts, 2018).  

 

Het onbegrip dat de Belgische samenleving voor de situatie in Afghanistan heeft, ondanks 

alle problemen in Afghanistan. Het is zeer frustrerend. De Belgische samenleving kijkt weg 

van de schending van de mensenrechten, de moorden…in Afghanistan. Door dit onbegrip 

voelen deze jongeren zich niet welkom en extra geïsoleerd. Deze samenleving is 

verantwoordelijk voor de isolatie van deze jongeren. Hun problemen moeten gezien en 

gehoord worden en ze mogen niet onder druk gezet worden door hen zelf de schuld te 

geven (De Haene , 2018).  

 

2.8. Participeren en integreren 
Participeren gaat wanneer de vluchtelingen geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten 

in de samenleving. Zij moeten weten voor welk probleem ze bij wie moeten zijn. Ze hebben 

info nodig over hun gezondheid, migratieprocedures, sociaal welzijn enz. De advies en 

wegwijzers moeten juist zijn. Een fout advies, kan grote gevolgen hebben bij de 

nieuwkomers waardoor ze al gauw het vertrouwen in de hulpverleners verliezen. De 

n.b.m.v. moeten bijzondere aandacht krijgen. Zij zijn nog minderjarig en zijn nog meer 

kwetsbaar (LIAM, N.B.G.).  

 

Zolang dat mensen in onwetendheid leven kunnen ze moeilijk participeren. Informatie kan 

leiden tot veel mogelijkheden in de samenleving.  Maar om goed te kunnen participeren, 

zijn er ook andere factoren die een belangrijke rol spelen. De vluchtelingen moeten een 

goede begeleiding en ondersteuning krijgen. Een goede relatie met de omgeving kan voor 

openheid tussen de vluchtelingen en hun omgeving zorgen. De nieuwkomers moeten de 

mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding krijgen. De noden en behoeftes van deze jongeren 

moeten vervuld worden, anders is het zeer moeilijk voor hen om te participeren. De 

nieuwkomers leven vaak geïsoleerd en zolang dat zij geïsoleerd leven kunnen wij niet 

verwachten dat zij participeren. We moeten een open en solidaire leefomgeving voor de 

vluchtelingen creëren om hun vaardigheden te helpen ontwikkelen. Als jonge vluchtelingen 

dit allemaal krijgen, dan kunnen zij zich wel ontwikkelen. Uit het onderzoek blijkt dat weinig 

van de vluchtelingen participeren in hun omgeving met de lokale bewoners. Zij zitten vaak 

geïsoleerd in hun homogene groep (Hannes, Keukeleire , & Renard , 2018).   

 

a) Verwerkingsperiode  

De maatschappij verwacht dat deze jongeren zich bij hun aankomst integreren en 

participeren. Er wordt geen rekening gehouden met het feit een dat deze jongeren tijd 

nodig hebben, om hun traumatisch verleden en vermoeidheid te verwerken (Ory, 2018).  

 

b) Rol van de Voogd  

Uit het onderzoek blijkt dat de voogd een cruciale rol speelt bij de integratie en participatie 

van de n.b.m.v.  Vluchtelingen die een voogd gehad hebben of nog hebben, beweren dat 

zij veel voordelen hadden. De jongeren die 18 jaar zijn geworden, willen nog steeds een 

voogd of een begeleiding zoals een voogd die hen ondersteuning kan bieden (Demey, 

2012). 

  



47 

 

c) Twee werelden  

De Afghaanse jonge vluchtelingen leven tussen twee werelden, die enorm veel zorgen 

geven. Enerzijds omdat hun families verwachten dat hun kinderen de cultuur, waarden en 

normen niet verliezen. Anderzijds omdat de Belgische samenleving verwacht dat deze 

jongeren zich aan de Vlaamse waarden en normen aanpassen. Deze jongeren leven enorm 

hard onder druk van twee werelden. Geef deze jongeren de ruimte en tijd tot zij klaar zijn 

voor de grote wereld en dan kunnen zij geven wat hen gevraagd wordt (Hubar , 2018).  

 

d) Eigen plek in de samenleving  

Afghanen hebben geen eigen organisatie die hun volk kan vertegenwoordigen. Een eigen 

organisatie kan de participatiegraad van de Afghanen helpen. Het kan een brug worden 

tussen de Afghanen en de samenleving. Zij kunnen hun traditie en cultuur aan de Belgische 

samenleving laten zien. Bovendien kunnen zij zo een veilig plek voor zich hebben. Iedereen 

heeft recht op erkenning en met een eigen organisatie kunnen zij een erkenning krijgen. 

Wij zien immers hoeveel eenzaamheid er de laatste tijd is, zeker bij de vluchtelingen. Zo 

een organisatie is ook goed tegen de eenzaamheid van deze jongeren. (Hubar , 2018). 

Sport kan een goede methode zijn om de participatiegraad van deze jongeren te verhogen. 

Als zij samen hun culturele sport kunnen tonen, kan dit zowel voor hen als voor de 

Belgische samenleving een meerwaarde zijn.  Deze jongeren hebben wel de capaciteit om 

zich te integreren, maar moeten wel de kans krijgen (Van Goethem, 2018). Afghanen 

hebben gezinswaarden die wij hier niet of weinig hebben. Het is een boeiende cultuur. 

Maar tegelijk hebben zij een complexe cultuur. Met een plaats in de samenleving kunnen 

zij tonen wie zij zijn (De Haene , 2018).  

 

2.9. Mogelijkheden -/+18 jaar 
De mogelijkheden voor de jongeren die plus 18 jaar worden, zijn heel beperkt. Zolang deze 

jongeren nog minderjarig zijn, hebben zij de mogelijkheden om naar school te gaan. 

Wanneer zij 18 jaar worden, staan ze er alleen voor. De jongeren die 18 jaar worden voelen 

zich vaak hulpeloos en op straat gezet. Wanneer deze jongeren 18 jaar worden, is er een 

moeilijke overgang tussen deze twee leeftijden (Defossez, 2011). De overheid probeert de 

jongeren snel zelfstandig te laten wonen. Ze moeten dan snel het opvangcentrum verlaten. 

Zij zijn echter nog niet klaar en redzaam genoeg om alleen te gaan wonen (Wuyts, 2018).  

 

a) Vicieuze cirkel 

Wanneer de jongeren 18 jaar worden en niet genoeg begeleiding krijgen om verder te 

studeren, vallen ze snel terug op de eigen landgenoten. Meestal zijn deze landgenoten niet 

geschoold. Als zij een keer in die vicieuze cirkel terecht komen dan raken zij niet meer of 

moeilijk uit deze cirkel (Wuyts, 2018).  

 

2.10. Zorg voor de familie  
De Afghaanse jongeren hebben enorm veel verantwoordelijkheden ten opzichte van hun 

familie. Vooral als je de oudste thuis bent, hoe ouder dat je in het gezin bent en hoe meer 

verantwoordelijk dat je bent. Zij moeten de rol van ouders overnemen om voor hun familie 

te kunnen zorgen. Ouders hebben hoge verwachting van deze jongeren. (Velthuis, Erik, 

2018) 
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Als minderjarigen zijn deze jongeren extra kwetsbaar en krijgen ze niet de nodige steun 

om zich te ontplooien. Zij moeten voor hun familie zorgen. De nodige ruimte om hun 

identiteit te ontwikkelen ontbreekt hen (Velthuis, Erik, 2018).  

 

a) Begrip 

De jonge Afghaanse vluchtelingen missen vaak begrip van de samenleving. Zij steunen 

heel hard hun familie in hun land van herkomst, maar zij worden hierin niet begrepen, 

noch door hun eigen familie, noch door België. Met wat zij doen, missen zij waardering van 

de samenleving. De familie die nog steeds in hun land van herkomst woont, denkt dat deze 

jongeren het in België goed hebben en niet voor de familie willen zorgen. De families zien 

deze jongeren als hun redders of geldkoeien. Sommigen jongeren vermijden hierdoor om 

met hun familie te bellen. Na een contact met de familie worden hun problemen veel erger. 

Het is heel frustrerend voor deze jongeren die nergens begrepen worden. De situatie van 

deze jongeren is gelijk een boom die op twee plaatsten wortelt (Hubar , 2018). Met het 

leefloon dat deze jongere krijgen en de kosten die ze hebben, is het enorm moeilijk om 

ook hun familie te helpen. Maar zij blijven al het mogelijke doen om hun familie te helpen 

(Wuyts, 2018). Gezien ze daar niet altijd in slagen, hebben deze jongeren heel veel stress 

en zorgen. Dit kan gevolgen hebben op hun gezondheid (Van Goethem, 2018). 

  

Veel van de families die nog in hun land van herkomst zitten, wachten op een 

gezinshereniging om naar België te komen. Ze hebben te hoge verwachtingen ten aanzien 

van de jongeren. Er is een grote verscheurdheid tussen de jongeren en hun families. Niet 

al deze jongeren zijn positief over hun families. Maar zij zijn te trots om over hun familie 

te praten. Familie is een gevoelig onderwerp voor hen (Van Goethem, 2018). Zich niet 

begrepen voelen door de eigen familie, brengt heel veel frustratie met zich mee. Deze 

jongeren staan machteloos ten opzichte van hun families. De Nederlandse onderzoekers 

leggen uit hoe eenzaamheid bij de vluchtelingen werkt. Als wij bekijken van waar de 

vluchtelingen komen en hoe zij daar leefden, dan is de eenzaamheid extra hard voor hen. 

Zij komen vaak van grote gezinnen en van een breed netwerk dat zij tijdens hun hele leven 

opgebouwd hebben. Hier komen zij als vluchteling aan en staan ze er helemaal alleen voor. 

De vluchtelingen lopen een groot risico op eenzaamheid. Vluchtelingen ervaren 

meervoudige traumatische problemen in hun leven. Zij hebben enorm veel meegemaakt 

in hun land van herkomst, onderweg naar hier en wanneer zij hier aankomen, ervaren ook 

eenzaamheid. De eenzaamheid is één van de problemen die zij hier meemaken 

(Schoenmakers , Erik, 2015).  

 

Maar de eenzaamheid is niet direct de eerste fase waarin de vluchtelingen hier bij hun 

aankomst terecht komen. Eenzaamheid komt zodra de vluchtelingen hun andere zorgen 

achter de rug hebben, wanneer ze hier geïnstalleerd zijn en krijgen waar zij eerst nood aan 

hebben, zoals veiligheid. Wanneer de eerste noden vervuld zijn, komt het volgende 

probleem en dit is eenzaamheid (Schoenmakers , Erik, 2015). Vaak hebben de 

vluchtelingen een luisterend oor nodig, zij willen vertellen wat op hun maag ligt en 

waarvoor ze geen oplossing zien (Van Goethem, 2018).  

 

Alle mensen hebben behoeften in hun leven. De onderzoekers leggen de behoeften van de 

mensen in een piramide uit. Eenzaamheid hoort bij de behoefte aan sociale contacten, 

maar om de eenzaamheid te ervaren moeten de mensen de eerste twee lagen vervullen. 

1ste behoefte is de lichamelijke behoefte (eten en drinken), 2de behoefte is veiligheid en 

zekerheid en dan pas komt de sociale behoefte en dat is de eenzaamheid. Zolang dat de 
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mensen de eerste twee niet vervuld krijgen, kunnen ze niet direct aan de eenzaamheid 

denken. Zij noemen het ook de piramide van Maslow (Een Amerikaans klinische 

psycholoog, ontwikkelde de behoeftepiramide in 1943) (Schoenmakers , Erik, 2015).  

 

 
 

b) Familie  

Familie speelt een grote rol bij eenzaamheid. Veel van deze jongeren willen hun ouders en 

familie bij zich hebben zodat zij zich niet eenzaam voelen. Vooral de jongeren die op zeer 

jonge leeftijd naar hier komen, missen hun familie enorm hard. Contact met familie kan 

een cruciale rol spelen bij de jonge vluchtelingen. De morele steun en geruststelling die zij 

van ouders krijgen, kunnen hun leven gemakkelijker maken (N.B., 2018). Soms vertellen 

de hulpverleners dat de jonge vluchtelingen te dicht bij hen willen zijn qua emotie. Het is 

een bizarre situatie voor de hulpverleners. De jongeren missen hun familie en als zij hulp 

en aandacht krijgen voelen zij de liefde dat zij in hun leven gemist hebben. De liefde van 

familie, zus, broer en papa (Hubar , 2018).  

 

c) Eenzaamheid taboe 

Als het over eenzaamheid gaat, dan durft niet iedereen erover praten, het is erg een 

verzwegen onderwerp. De vluchtelingen vrezen dat zij anders bekeken worden. Het geeft 

geen fijn gevoel als mensen over je eenzaamheid gaan praten (Schoenmakers , Erik, 

2015).  

 

2.11. Netwerk 

a) Belang van netwerk 

Netwerk speelt een belangrijke rol bij de integratie van de nieuwkomers. De jongeren 

moeten meer omringd worden en een warm nest hebben. Familie en pleegouders kunnen 

hen de nodige aandacht en liefde geven (Wuyts, 2018). De vluchtelingen geven aan, dat 

netwerken met de Vlaamse mensen niet vanzelfsprekend is. De taal blijft een grote rol 

spelen in hun contact met de Vlaamse mensen. De mensen die wel wat Engels of Frans 

spreken hebben het ook niet altijd gemakkelijk om contact te maken met de samenleving. 

Wantrouwen blijft een obstakel voor de nieuwkomers tegenover de Vlaamse mensen, zij 

zijn wantrouwig ten opzichte van de lokale bevolking. Zonder de vrijwilligers en de 

hulpverleners, die de vluchtelingen helpen, zou het wantrouwen nog groter worden. De 

jongeren die werken of naar school gaan, maken gemakkelijker en sneller de brug met de 

samenleving dan de vrouwen. De vrouwelijke vluchtelingen hebben meer moeite om in 

contact te komen met de lokale bevolking. Als de vrouwelijke nieuwkomers contact leggen 
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met de buitenwereld dan is het vaak oppervlakkig (Saeys, Vandevoordt, & Verschraegen, 

2018). Dit is een enge wereld voor de jonge vluchtelingen, zij kennen hier niets. Zij leven 

in grote onwetendheid (Ory, 2018).  

 

b) Sociale netwerk  

De nieuwkomers hebben vaak een beperkt netwerk, ze vinden vooral moeilijk aansluiting 

met Belgische jongeren en leeftijdsgenoten. Een weinig of geen sociaal netwerk met de 

andere culturen of Belgische jongeren kan grote gevolgen hebben. Zij kunnen niet snel de 

structuur en de cultuur van de Belgische samenleving leren kennen, hetgeen ze als een 

beperking ervaren. Daarnaast vinden de nieuwkomers ook dat de Belgen minder de neiging 

hebben om elkaar te gaan bezoeken. Dit geeft op zijn beurt een oppervlakkig gevoel bij de 

nieuwkomers. Heel de weg blijven de nieuwkomers slechts oppervlakkig in contact met 

Belgische jongeren. Zij blijven naar de vrienden en familie van eigen cultuur grijpen 

(Hannes, Keukeleire , & Renard , 2018).  

 

c) Binding  

Door geïsoleerd te leven, hebben deze jongeren een eigen manier van binding. Zij leven 

onder elkaar en helpen elkaar als een groep mensen. Zij leven erg geïsoleerd onder 

vrienden. Zij zijn heel erg gehecht aan elkaar en hebben veel vertrouwen in elkaar, omdat 

zij hetzelfde meemaken. Hierdoor hebben zij onderling een sterke binding (Hannes, 

Keukeleire , & Renard , 2018).  

 

d) Bridging relaties  

De nieuwkomers hebben wel tekort aan netwerken. Wanneer zij een contact aangaan met 

de andere culturen, dan is het vaak om duidelijke redenen. Zij nemen contact met 

maatschappelijke werkers omdat zij iets nodig hebben of gaan in contact met leerkrachten 

omdat zij er les van krijgen. Een gewoon contact en relaties met andere culturen gaan heel 

moeilijk (Hannes, Keukeleire , & Renard , 2018).  

 

Het is bewezen dat de vluchtelingen behoeftes hebben aan de sociale netwerken. Zij 

hebben de brugfiguren en sleutelfiguren nodig om hen met de samenleving te binden. 

Vooral vluchtelingen die in kleine gemeenten of dorpen wonen hebben meer behoeftes aan 

netwerk. Vluchtelingen hebben niet altijd een netwerk om daarop terug te vallen. 

Nieuwkomers die wel een netwerk hebben, tonen aan dat zij meer mogelijkheden in de 

samenleving hebben dan degene die het niet heeft. Een netwerk speelt niet enkel tegen 

eenzaamheid maar helpt de vluchtelingen om te integreren en participeren. Zij leren de 

weg naar de reguliere samenleving vinden. Zij maken meer kans op woning, onderwijs, 

sport enz. De vluchtelingen die een netwerk hebben, vinden heel snel de weg naar werk. 

De overheid moet meer inzetten in de brugfiguren die de samenleving met de vluchtelingen 

verbinden. Inzetten in de initiatieven en verenigingen die betrokken zijn om de 

participatiegraad van de vluchtelingen te bevorderen (Saeys, Vandevoordt, & 

Verschraegen, 2018). Er moet ook rekening gehouden worden dat niet iedereen met wie 

dan ook een netwerk wil maken. Zij staan niet tegen iedereen open, zij zijn door hun 

verleden wantrouwig geworden. Het moet goed aanvoelen en echt zijn. Zij voelen snel aan 

of het goed zit en dan pas vertrouwen de hulpverleners om ermee in relatie te gaan (Wuyts, 

2018).  
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2.12. Huisvesting  
Wonen is zeer belangrijk voor de jonge vluchtelingen. Als zij goed wonen dan kunnen zij 

ook goed participeren. Niet iedereen heeft een goede woning of omgeving, zeker als het 

over vluchtelingen gaat (Ory, 2018).  

 

Huisvesting is een belangrijk aspect voor de zelfstandigheid, integratie en participatie van 

de jonge nieuwkomers. Een goede huisvesting kan heel hun leven bepalen. Wanneer deze 

jongeren in een goede woonst terecht komen waar zij veel mogelijkheden hebben, kan hun 

leven veranderen (Demey, 2012). Zij hebben enorm veel nood aan een goede en vooral 

rustige woning. Zij hebben een verschrikkelijk leven achter de rug (Hubar , 2018). De 

huisvesting is een basisbehoefte en speelt ook een grote rol bij de integratie van de 

vluchtelingen. De discriminatie en uitsluiting op de zoektocht naar een woning beperken 

hun integratie (Demey, 2012).  

 

De zoektocht naar een woning is voor de vluchteling een enorm probleem. Zij vinden niet 

gemakkelijk een woning. Dit probleem stelt zich vooral voor degene die net het 

asielcentrum wilt verlaten en zich naar de reguliere samenleving wilt begeven. De 

vluchtelingen hebben geen keuze in een woning, zij aanvaarden vaak de eerste woning die 

zij kunnen krijgen. Velen wonen heel slecht en duur door het beperkte aanbod als 

vluchteling en de discriminatie op de huurmarkt. Daarnaast speelt ook de taal een cruciale 

rol in de zoektocht naar een woning. Of de vluchtelingen in grote steden of in kleine steden 

wonen, heeft niets met hun keuze te maken (Saeys, Vandevoordt, & Verschraegen, 2018). 

Daarnaast worden de eigenaars ook beïnvloed door veel vooroordelen over de 

vluchtelingen. De vluchtelingen zouden niet goed voor hun woning zorgen, tijdens de 

Ramadan zouden ze heel de nacht wakker zijn en een last zijn voor de buren. De andere 

vooroordeel is, waar vluchtelingen wonen is er vaak hoog criminaliteit (Demey, 2012).   

De vluchtelingen vormen vaak een homogene gemeenschap of groep. Het is omdat zij 

elkaar aantrekken bij een woonzoektocht. Het is het enige netwerk dat zij hebben en ze 

zoeken in dezelfde stad of dorp een woning voor hun vrienden omdat zij de andere plaatsen 

niet kennen. Daarbij speelt samenhorigheid ook een rol, zij helpen elkaar vaak om dicht 

bij elkaar te blijven. Het is ook een strijd tegen de eenzaamheid die zij hier ervaren als 

nieuwkomers (Saeys, Vandevoordt, & Verschraegen, 2018).  

 

De meeste vluchtelingen trekken na hun erkenning massaal naar de grote steden. In de 

grote steden hebben zij meer mogelijkheden en vinden ze een betaalbare woning. De 

kwaliteit van de woningen waar de meeste vluchtelingen leven, zijn zeer slecht. Zij wonen 

in slechte wijken van de grootsteden, waar de meeste mensen niet willen wonen. In de 

achtergestelde buurten zijn de criminaliteitscijfers heel hoog, met als gevolg dat de 

vluchtelingen weeral in een vicieuze cirkel terechtkomen (Demey, 2012). Het gebrek aan 

een kwaliteitsvolle woning heeft niet enkel nadeel voor de vluchtelingen maar ook voor de 

kansarme groepen. De nood aan goede huisvesting kent iedereen ondertussen, ook de 

burgemeesters en gemeenteraden. De prijs van de private huurmarkt blijft aanzienlijk 

stijgen. Dit probleem betreft niet enkel de vluchtelingen maar alle huurders ( Purnelle, 

2018).  
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a) Wooncrisis 

Uit het onderzoekt blijkt dat 2016-2017 het hoogtepunt was van de wooncrisis op de 

private huurmarkt. In die twee jaren hebben meer dan de helft (15.000) van de 

vluchtelingen een erkenning gekregen, dit wilt zeggen dat er veel vluchtelingen op zoek 

waren naar een woning. Dit had een grote crisis op de woonmarkt tot gevolg ( Purnelle, 

2018).  

 

b) Discriminatie op de huurmarkt  

Vluchtelingen jongeren hebben vaak geen positieve ervaringen met de 

immobiliënkantoren. Deze instanties werken niet met vluchtelingen omdat zij een leefloon 

hebben. Immobiliënkantoren werken niet met leefloontrekkers omdat de huisbazen niets 

met de OCMW’ s willen te maken hebben. Op de huurmarkt moet je een arbeidscontract 

kunnen voorleggen. Als vluchteling moet je aantonen dat je voor een woning kan betalen. 

Dit is niet het geval voor vluchtelingen die net het asielcentrum verlaten (Demey, 2012).  

De vluchtelingen worden door verschillende betrokkenen op de huurmarkt 

gediscrimineerd: hypotheekverstrekkers, makelaars, verhuurders, lokale en nationale 

overheden. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de etnische minderheden vaak op de 

private huurmarkt worden gediscrimineerd. Alle mensen met een migratie achtergrond 

hebben de laatste vijf jaar, minstens één keer discriminatie op de huurmarkt ervaren 

(Pannecoucke & De Decker , 2015).  

 

c) Gevolgen van discriminatie op de huurmarkt 

De gevolgen van discriminatie op de huurmarkt zijn zeer groot. Discriminatie is niet alleen 

nadelig voor de vluchtelingen maar brengt ook schade aan de samenleving. Vluchtelingen 

moeten tevreden zijn met een slechte woning waardoor ze risico lopen op 

gezondheidsproblemen en stress. Maar discriminatie kan ook schade aan de sociale cohesie 

in de samenleving berokkenen. Mensen met een etnische achtergrond gaan uit de 

samenleving groeien en een vijandig beeld van de samenleving krijgen (Pannecoucke & De 

Decker , 2015).  

 

2.13. Woonvormen 

a) Pleeggezin 

Wonen heef een grote impact op de jongeren, jongeren die in een pleeggezin wonen krijgen 

meer mogelijkheden en ondersteuning dan degenen die in een opvangcentrum leven.  

Jongeren die bij een pleeggezin wonen hebben meer autonomie en privacy. Zij krijgen 

stabiliteit en structuur. Daarnaast maken de jongeren een netwerk via hun pleeggezin 

(Hannes, Keukeleire , & Renard , 2018). Jongeren die in een pleeggezin wonen, hebben 

meer kans om een diploma te behalen. Zij krijgen de juiste hulp voor hun studie (Ory, 

2018).   

 

b) Asielcentrum  

Jongeren die in een asielcentrum leven, hebben minder mogelijkheden tot contact met hun 

familie in het land van herkomst. Zij krijgen niet voldoende geld om contact te 

onderhouden met de familie. Als de jongeren weinig of geen contact met de familie kunnen 

nemen dan kan dat grote gevolgen voor hen hebben. Zij hebben te veel 

verantwoordelijkheden voor hun familie en bovendien kan een contact voor grote 

emotionele steun zorgen. Aangezien de familie zeer belangrijk is, heeft dit een grote impact 

op de vluchtelingen (Hannes, Keukeleire , & Renard , 2018).   
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Er zijn ook jongeren die liefst op een asielcentrum willen leven, zij maken daar vrienden 

en hebben een goede band met maatschappelijke werkers (Hannes, Keukeleire , & Renard 

, 2018). 

 

c) Zelfstandig wonen 

Zelfstandig wonen is niet voor iedereen een simpele weg, niet iedereen kan zijn plan 

trekken in deze maatschappij. Zij hebben vaak de voorbereiding naar zelfstandig wonen 

nodig. Soms is in een klein kleinschalig opvangcentrum leven beter dan direct alleen te 

gaan leven. Het is de voorbereiding naar zelfstandig wonen (Hannes, Keukeleire , & Renard 

, 2018). De jonge vluchtelingen ervaren in de overgang van een opvangcentrum naar 

zelfstandig wonen een grote drempel. De meeste van deze jongeren zijn nog niet klaar om 

direct zelfstandig te gaan wonen (Demey, 2012).  

 

d) Met ouders wonen 

Jongeren die met ouders wonen, hebben weinig sociaal contacten. De enige steun en 

netwerk dat zij hebben, is vaak hun families. Bovendien kunnen families of ouders ook niet 

altijd de noden en behoeftes van hun kinderen vervullen (Hannes, Keukeleire , & Renard , 

2018). 

 

2.14. Taal en andere onderwijs 
Onderwijs is een belangrijk aspect zowel voor de sociale contacten als voor de ontplooiing. 

In de klassen wordt verwacht dat de nieuwkomers sneller de taal leren, maar het is niet 

altijd vanzelfsprekend. Jongeren uit dezelfde etnische groepen hebben meer de neiging om 

onderling hun moedertaal te praten. Het zou beter zijn dat de jongeren met dezelfde 

etnische achtergrond verdeeld zitten in diverse klassen, dan hebben zij meer de kans om 

hun Nederlands te versterken (Hannes, Keukeleire , & Renard , 2018).  

 

Onderwijs speelt een belangrijke rol in de participatie en integratie van de jonge 

vluchtelingen. Onderwijsinstellingen moeten bepaalde vakken ontwikkelen die jonge 

vluchtelingen wegwijs maken in de samenleving en de jonge vluchtelingen bewust maken 

van hun asielprocedures en hun toekomst in deze samenleving. De jonge vluchtelingen 

moeten weten welke positie zij innemen en wat hun te wachten staat (Hannes, Keukeleire 

, & Renard , 2018). De eisen die de Belgische samenleving aan hen stelt zijn veel te hoog. 

Zij hebben grote achterstand op school en hebben taalproblemen. De Belgische 

samenleving verwacht dat ze alles even snel oppikken als de gewone Belgen, maar dit is 

niet realistisch, met als gevolg dat veel van deze jongeren niet gaan studeren en gewoon 

werken (Hubar , 2018).  

 

In het algemeen zien wij heel weinig mensen met een andere culturele achtergrond die 

hogere studies volgen, zeker als het over de nieuwkomers gaat. Het is echt niet goed dat 

nieuwkomers weinig gezien worden in het hoger onderwijs (Van Goethem, 2018). Er zijn 

vaak Afghaanse jongeren die onterecht naar lager schoolniveau gestuurd of geduwd 

worden. Deze jongeren hebben de capaciteit en vermogen om op een hoger niveau te gaan 

studeren, maar zij krijgen de kans niet. Er is geen vermogenstest om te laten zien of deze 

jongeren het aankunnen. Als zij de capaciteiten hebben om helemaal vanuit Afghanistan 

alleen tot hier te komen, dan hebben zij ook de capaciteiten om te studeren (De Haene , 

2018).  
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Taal  

De jongeren die moeilijkheden hebben om de taal leren, hebben vaak psychische 

problemen. Zij hebben veel trauma’s opgelopen, dit wordt een hinder om de taal te leren. 

Deze jongeren moeten zich welkom, begrepen en geaccepteerd voelen vooraleer dat zij de 

taal kunnen leren. Om een toenadering te vinden, moet je soms een gemeenschappelijke 

taal of manier vinden om gemakkelijker met de jongeren contact te kunnen leggen (LIAM, 

N.B.G.). Deze jongeren zitten vaak in de taallessen maar zij krijgen niets in hun hoofd. 

Hun hoofden zitten vol stress en zorgen (Hubar , 2018).  

 

Relatie versterken  

Om de relatie met de vluchtelingen te versterken, heb je een goede communicatie nodig. 

Als de persoon de taal niet kent, kan je een informele tolk zoeken. Dit is een vriend van 

de jongeren zelf of vrijwilligers. Op die manier wordt de drempel lager om over de 

pijnpunten te praten. Daarbij geef je de jongeren vertrouwen, zij zien dat je als 

professioneel je best doet voor hen (LIAM, N.B.G.). Ook voor een goede gezondheidszorg 

is taalkennis essentieel. Als de jongeren de taal niet onder de knie hebben, kunnen zij niets 

uitleggen of antwoorden op wat de arts vraagt. Dit is een knelpunt dat heel grote gevolgen 

kan hebben op de jongeren en ook op de artsen (Hubar , 2018). Taal is van cruciaal belang 

voor toenadering in de hulpverlening. De leerkrachten, voogden en de andere 

hulpverleners merken wel dat deze jongeren met veel problemen kampen maar zij hebben 

geen taal of geen gemeenschappelijke taal om hen te begrijpen (De Haene , 2018).  

 

2.15. Werk 
Werk is een knelpunt voor veel vluchtelingen, niet iedereen krijgt direct een job. De 

zoektocht naar een werk is groot. De vluchtelingen vinden niet snel een werk omdat zij 

allochtonen zijn, een andere kleur hebben dan de Vlamingen, een vreemde naam hebben 

(Demey, 2012). Om verschillende redenen komen vluchtelingen vaak in knelpuntberoepen 

terecht. Taal blijft een groot probleem voor de vluchtelingen. Daarnaast geldt het diploma 

van hun land van herkomst hier niet altijd (Sokol, 2016). Veel van de vluchtelingen krijgen 

niet waar zij op hopen. Zij hadden een goede functie in hun land van herkomst en hogere 

studies gedaan. Door dat hun diploma en ervaringen hier niet erkend worden, voelen zij 

zich vernederd. Het is een beperking als je de capaciteit, kracht, diploma en ervaring hebt 

maar van de overheid niet mag werken volgens je competenties omdat je diploma niet 

erkend wordt. Zij moeten hier ervaringen en het juiste diploma hebben om werk te kunnen 

krijgen (Delodder, 2016).  

 

De reden waarom veel vluchtelingen naar de grote steden trekken, is werk. Zij hopen op 

meer kans op werk in grote steden (Saeys, Vandevoordt, & Verschraegen, 2018). 

Vluchtelingen kunnen zich nog niet inschrijven voor een job tot zij ergens gevestigd zijn. 

Zij moeten eerst weten waar zij gaan wonen en pas dan kunnen ze beginnen werk te 

zoeken (Sokol, 2016).  

 

2.16. OCMW 
Het OCMW is een belangrijk orgaan voor de vluchtelingen, zeker als zij na hun erkenning 

een woning gaan zoeken. Dan komen zij direct in contact met het OCMW. De relatie met 

OCMW’ s is niet altijd vanzelfsprekend. Niet alle OCMW’ s willen de vluchtelingen diensten 

verlenen. Als de vluchtelingen na een erkenning een woning gevonden hebben, gaan zij 

bij het OCMW van dezelfde gemeente aankloppen voor een goedkeuren en leefloon. OCMW’ 
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s zijn vaak afkerig tegen de aanvraag en proberen de aanvraag niet goed te keuren. Het 

vraagt veel tijd, energie, geld en personeel om nieuwe vluchtelingen diensten te verlenen. 

Aangezien de vluchtelingen niet taalvaardig genoeg zijn en ze hun rechten niet kennen, 

maken zij geen problemen van die weigering (Demey, 2012).   

 

a) Relatie tussen de vluchtelingen en maatschappelijke assistenten  

De samenwerking tussen de maatschappelijke werkers van OCMW’ s en de vluchtelingen 

zijn niet altijd vanzelfsprekend. Vluchtelingen klagen vaak van hun relatie met de 

maatschappelijk werkers van het OCMW. Het conflict of spanningsveld tussen deze twee 

groepen, heeft twee kanten. De frustratie van de jongeren is heel verschillend. Sommigen 

krijgen hun papierwerk niet in orde, andere, krijgen geen afspraak bij de maatschappelijke 

werker enz. Aan de andere kant, heeft de maatschappelijke werker het vaak enorm druk 

met de massa vragen die zij krijgen. Vooral de laatste jaren zijn er veel vluchtelingen in 

België binnen gekomen en wordt het veel drukker bij de OCMW’ s. Hier kunnen wij geen 

eenzijdig antwoord op geven (Demey, 2012). De structuur en de methode van werken van 

OCMW’ s moet anders georganiseerd worden. Jongeren moeten meer duidelijkheid krijgen 

over hun rechten en plichten (Hubar , 2018). 

 

De meeste of bijna alle vluchtelingen komen bij het OCMW terecht. Er zijn weinig of geen 

andere organisaties die zoals OCMW’ s de vluchtelingen kunnen ondersteunen. Met 

ondersteunen bedoelen we ondersteuning op verschillende vlakken zoals, financieel, 

huisvesting, dienstverlening enz.… (Demey, 2012). Vanuit onderzoek blijkt dat veel 

leefloontrekkers een druk ervaren van het OCMW om een bepaalde job te aanvaarden. De 

OCMW’ s willen zo snel mogelijk van de vluchtelingen af geraken zonder besef dat deze 

jongeren niet klaar zijn voor de arbeidsmarkt (Delodder, 2016).  

 

b) Verbinding maken 

Verbinding is de essentieel belang tussen de mensen, zeker in de hulpverlening. Vooraleer 

dat je als hulpverlener iets kan betekenen, moet je kunnen verbinding maken anders heeft 

weinig effect. Lisanne de Vaan definieer verbinding als “energie die bestaat tussen mensen 

als ze zich gezien voelen, gehoord en gewaardeerd, wanneer ze kunnen geven en 

ontvangen zonder oordeel (De Vaan , 2017).” Als hulpverlener om de anderen te kunnen 

helpen en tegelijk zichzelf respecteren, is het niet gemakkelijk. Een verbindende 

communicatie tussen de hulpverleners en de jongeren kunnen deze situatie bewaken. De 

hulpverleners moeten meer gewapend zijn verbindende communicatie (Van Beveren , 

2017).  

 

2.17. Begeleiding 
De jongeren geven vaak aan dat zij het nog moeilijk hebben om hun weg in de samenleving 

te vinden. Zij kennen niet goed de wetgeving en de regels van hier. Zij weten niet altijd 

wat hun rechten en plichten zijn binnen deze samenleving (Hannes, Keukeleire , & Renard 

, 2018). Het Belgische systeem maakt jongeren vaak bang, niet iedereen durft stappen 

zetten om hun stem te laten horen. Zij hebben veel schrik van de regels en het systeem 

(Van Goethem, 2018).   

 

Veel van de vluchtelingen kunnen hun weg niet vinden in de samenleving, zij zijn nog niet 

redzaam genoeg. Zij hebben meer begeleiding en ondersteuning in de maatschappij nodig. 

Zij hebben vaak heel veel vragen waarmee ze nergens terecht kunnen. Soms hebben zij 
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begeleiding gelijk een ouder figuur nodig. Zij leven hier in België maar weten niet hoe ze 

met een vrouw moeten omgaan, in hun thuisland wordt alles door hun ouders voor hun 

geregeld. Daarom dat veel vluchtelingen in hun thuisland een vrouw halen. Een goede 

begeleiding kan hun leven veranderen (Hubar , 2018). Begeleiding kan veel voordelen 

hebben op de integratie van de vluchtelingen. Maar begeleiding kan veel meer betekenen 

dan regels uitleggen. Het helpt zowel de weg in de maatschappij te vinden als tegen 

eenzaamheid. Vaak voelen de vluchtelingen zich eenzaam en een goede en gestructureerd 

begeleiding kan een goed antwoord hierop zijn (Demey, 2012).  

 

a) Conflicten  

Tegenwoordig horen wij heel veel conflicten tussen de hulpverlening en de vluchtelingen. 

Het probleem ligt vaak bij de hulpverleners zelf, zij zijn er zelf de oorzaak van. De 

hulpverleners verwachten dat alles heel snel gaat met de jongeren. Voordat je als 

hulpverlener iets kan vragen aan deze jongeren, moet je vertrouwen opbouwen. Deze 

jongeren hebben gebrek aan vertrouwen in hun leven. Zij hebben enorm veel meegemaakt 

en om nog mensen te kunnen vertrouwen hebben deze jongeren tijd nodig. Hoop en 

vertrouwen zijn zeer belangrijk om resultaat te krijgen (Hubar , 2018). Is het geluk of 

speelt de aanpak een rol, dat de relatie van sommige begeleiders met de Afghaanse 

jongeren heel goed gaat? Niet overal of iedereen heeft problemen met de Afghaanse 

jongeren. Als de hulpverleners flexibel en respectvol zijn tegen de jonge vluchtelingen, 

krijgen ze wel een positieve reactie terug. Het hangt van de begeleiding zelf af of hoe zij 

te werk gaan (Ory, 2018).  

Het is wel duidelijk dat alle vluchtelingen begeleiding nodig hebben. Zij willen langer en 

vaste begeleiding hebben (Delodder, 2016). Als hulpverlener ben je soms ook tegen de 

aanpak van bepaalde andere hulpverleners. Niet iedereen werkt vanuit hart en ziel. De 

hulpverleners die vaak conflict hebben met de jongeren, zijn degenen die heel hiërarchisch 

gericht of bazig werken. Zij werken vaak vanuit een systeem en zijn weinig flexibel. Dit is 

een conflict punt, want deze jongeren houden niet van bazige mensen (Ory, 2018).  

 

2.18. Racisme en discriminatie 
De dagelijkse stoornissen die tegelijkertijd het meeste stress geven voor deze jongeren 

zijn voornamelijk racisme en discriminatie. Omwille van hun klein sociaal netwerk en weinig 

sociale steun hebben ze minder kans op huisvesting en werk (Velthuis, Erik, 2018). De 

sociale uitsluiting moeten weggewerkt worden om deze jongeren kans te geven te 

integreren. Jongeren die in bepaalde verenigingen actief zijn, worden op allerlei manier 

duidelijk gemaakt dat zij niet goed of welkom zijn. Er is weinig tolerantie voor de 

nieuwkomers, zeker niet in kleine gemeenten (Ory, 2018). Het racisme en de discriminatie 

die deze jongeren in de samenleving voelen, zorgen ervoor dat zij zich niet thuis voelen. 

Het kan hun problemen zelfs verergeren in plaats van te verbeteren. Door al deze 

problemen en belemmeringen die zij in de samenleving ervaren, ontwikkelen ze alleen 

maar boosheid en frustratie omdat zij niets aan deze situatie kunnen veranderen. Ze staan 

machteloos. De jongeren die discriminatie en racisme meemaken, haken sneller af. Als zij 

zien dat mensen tegen hen zijn, dan willen zij niet meer doorzetten. Waarom zouden ze 

hun best blijven doen als zij niet serieus genomen worden in deze maatschappij (De Haene 

, 2018).    
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2.19. Rol van Afghaanse jongeren in België  
Deze jongeren hebben een andere perspectief en kijk op de wereld. Ze zijn een rijkdom 

voor de Belgische cultuur. De mensen die deze jongeren een thuis aanbieden, leren enorm 

veel van hen. België moeten niet enkel naar de moeilijkheden kijken. De jonge 

vluchtelingen kunnen zowel voor de samenleving, voor de Belgische cultuur als voor de 

toekomst een grote meerwaarde hebben. Zij hebben zaken in hun leven meegemaakt die 

Belgen nooit meemaken. Hun perspectief en ervaringen kunnen een leerstof zijn voor de 

Belgische kinderen. De vluchtelingen jongeren zijn de overlevers in elke situatie. De 

Belgische samenleving mist de waarden en normen die deze jongeren meedragen, zoals 

solidariteit en enorm veel respect voor ouders, familie, elkaar. Hun waarden en normen 

zijn een rijkdom voor ons samenleving, en ertegen moeten wij niet nee zeggen (Hubar , 

2018). Zij snappen echter niet waarom hier rusthuizen bestaan. Als zij de juiste begeleiding 

en ondersteuning krijgen, dan willen zij heel veel veranderen in de maatschappij (Wuyts, 

2018).  

 

De nieuwkomers of jonge vluchtelingen dragen een rijke multiculturaliteit met zich mee. 

Zij kunnen een rijkdom zijn voor de scholen en kinderen. Hun rijkdom kan zelfs voor 

extreemrechtse burgers verandering brengen, als zij zien hoe respectvol en wat voor 

doorzetters deze jongeren zijn. De mensen die tegen migratie zijn, gaan ervanuit dat de 

vluchtelingen hier niets komen doen. Als zij zien hoe hard deze jongeren hun best doen, 

dan krijgen die extreemrechtse burgers ook een ander beeld van hen (Ory, 2018). Deze 

vluchtelingen jongeren weten hoe het is om in twee werelden te leven, daarom zijn zij 

goed in pionieren. Maar zij moeten wel de kans krijgen om hun schoonheid naar boven te 

halen. Het is een utopie om zoveel kracht, schoonheid, waarden en normen in zichzelf te 

hebben als mens (De Haene , 2018).  

 

a) Afghaanse meisjes  

De Afghaanse meisjes kunnen ook als vrouw, als Afghaan, als moslima en als vluchteling 

tonen hoe zij leven.  Zij kunnen voor de andere vrouwen een rolmodel zijn. Zij kunnen 

tonen hoe het is als vrouw ten opzichte van de mannen want zij leven anders ten opzichte 

van hun mannen. Seksualiteit is iets anders voor hen dan bij Belgen. Zij zijn een 

meerwaarde in deze samenleving, zij kunnen alleen maar rolmodellen zijn als zij de kans 

krijgen (De Haene , 2018). 
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3 Aanbevelingen uit literatuur en experten 

3.1. Familie  
De Afghaanse, jonge vluchtelingen leven tussen twee werelden, die hen enorm veel zorgen 

opleveren. Enerzijds hun familie die van hen verwacht dat hun kinderen de cultuur, 

waarden en normen niet verliezen. Anderzijds de Belgische samenleving die verwacht dat 

deze jongeren zich aan de Belgische waarden en normen aanpassen. Geef hen de ruimte 

en tijd tot ze klaar zijn voor de grote wereld en dan kunnen ze geven wat hen gevraagd 

wordt (Hubar , 2018). 

3.2. Taal en ander onderwijs  
Onderwijs speelt een zeer belangrijke rol bij de participatie en integratie van jonge 

vluchtelingen. Onderwijsinstellingen moeten vakken ontwikkelen die jonge vluchtelingen 

wegwijs maken in de samenleving. De jonge vluchtelingen bewust maken over hun 

asielprocedures en hun toekomst in deze samenleving. De jonge vluchtelingen moeten 

weten welke positie zij innemen en wat hun te wachten staat (Hannes, Keukeleire , & 

Renard , 2018). Onderwijs is een belangrijk aspect zowel voor de sociale contacten als hun 

ontwikkeling.   

• Taal 

Onderwijs speelt een cruciale rol om de taal beter te leren. De vluchtelingenjongeren 

hebben meer de neiging om met eigen etnisch groepen op school samen te komen, 

hierdoor leren zij moeilijker de taal. Om dit aan te pakken moeten de jongeren met dezelfde 

etnische achtergrond verdeeld zitten over de diverse klassen, dan hebben zij meer de kans 

om hun Nederlands te versterken (Hannes, Keukeleire , & Renard , 2018). 

Er moeten samenwerking zijn tussen onderwijs voor nieuwkomers en het reguliere 

onderwijs. Jonge vluchtelingen die op OKAN-klassen zitten, moeten deelnemen aan de 

activiteiten die haalbaar zijn voor hen, zoals sport (Hannes, Keukeleire , & Renard , 2018).  

De vluchtelingenjongeren moeten meer kansen en begeleiding krijgen om hun weg naar 

het onderwijs te vinden om door te kunnen groeien. Zij hebben wel de capaciteit en 

veerkracht om te groeien maar zij worden richting knelpuntberoepen geduwd (Wuyts, 

2018). 

• Onderwijs voor iedereen 

Onderwijssysteem moet toegankelijker worden. De jongeren die willen studeren moeten 

de mogelijkheden krijgen, ongeacht hun afkomst of leeftijd (Hubar , 2018).  

Er moet een structurele verandering in het onderwijssysteem komen. De 

vluchtelingenjongeren worden heel snel in de knelpuntberoepen gestuurd of naar BSO-

niveaus. Zij krijgen de kans niet om zich te bewijzen. Er moet een veerkracht-test komen, 

veel van deze jongeren hebben de capaciteiten en veerkracht om een hogere aan te kunnen 

of op beter niveau te gaan studeren (Wuyts, 2018).  

Er is weinig aandacht voor de capaciteiten van de Afghaanse jongeren, zij moeten de kans 

krijgen om zich hier te bewijzen. Zij worden vaak naar een lagere schoolniveau gestuurd 

omdat zij de taal niet goed beheersen, terwijl ze wel de capaciteiten hebben om het aan 

te kunnen. Het systeem van België moet veranderen, meer investeren in de toekomst van 

nieuwkomers (De Haene , 2018). 
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OKAN moet meer en beter samenwerken met de reguliere scholen. De jongeren moeten 

sneller van OKAN naar de reguliere scholen doorstromen. De gewoonte waarbij 

vluchtelingen automatisch naar een knelpuntberoep gestuurd worden, moet vermeden 

worden. Het brengt schade aan hun imago als mens (Wuyts, 2018).  

Een goede brugfunctie is nodig voor de jongeren die vanuit middelbare school naar het 

hoger onderwijs willen gaan. Hun actief helpen en begeleiden daarin (De Haene , 2018). 

De jongeren die meer dan 18 jaar zijn moeten ook de mogelijkheden krijgen om hun studie 

af te ronden. Zowel de minderjarigen als de meerderjarigen moeten de mogelijkheden en 

begeleiding krijgen om te kunnen studeren. De jongeren die 18 jaar worden, moeten een 

vlotte overgang tussen begeleiders kunnen maken. Een vlotte overgang kan vooruitgang 

betekenen voor deze jongeren (Defossez, 2011). 

3.3. Inkomen 

a) Werk i.p.v. taal 

Werk hebben is zeer belangrijk voor de jonge vluchtelingen. Werk hebben, betekent dat 

zij sociaal contact hebben en uit hun isolement komen. Werk kan de integratiegraad van 

de vluchtelingen vooruithelpen, want op het werk komen zij tussen andere mensen, leren 

de taal en cultuur. Anderzijds, werk kan een goed manier zijn tegen eenzaamheid. Uit het 

onderzoekt blijkt dat zoveel vluchtelingen onder eenzaamheid lijden en de gevolgen 

hiervan kunnen heel groot zijn. Werk is ook een goede weg voor degene die psychisch 

lijden. Vaak kunnen mensen die een trauma hebben opgelopen, niet studeren of de taal 

leren. Zij zijn nog niet klaar om de taal te leren. Werk kan deze mensen een zinnige 

bezigheid geven waardoor ze minder aan hun problemen denken. Daarnaast is werk een 

goede financiële methode, de meeste van de vluchtelingen hebben te kort aan geld. Zij 

hebben meer nood aan inkomen dan andere dingen (Demey, 2012). 

b) OCMW 

Met het leefloon dat de jonge vluchtelingen krijgen, komen zij niet rond. Zij krijgen geen 

kinderbijslag, zij moeten kinderbijslag krijgen. Het kan groot verschil maken voor deze 

jongeren die een grote verantwoordelijkheden hebben ten opzichte van hun familie 

(Demey, 2012). 

Jongeren moeten meer geïnformeerd zijn voordat zij iets ondertekenen. Door de drukte 

van OCMW’ s gaan jongeren soms akkoord met zaken die heel nadelig voor hen zijn. Bv-

artikel 60 (Hubar , 2018). 

3.4. Wonen 

a) Opvangcentrum 

Er moeten keuzemogelijkheden zijn voor de vluchtelingenjongeren. Jongeren moeten de 

mogelijkheden hebben om te kiezen waar zij willen leven (Hannes, Keukeleire , & Renard 

, 2018).  

Het huidige opvangmodel kan heel nadelig zijn voor de nieuwkomers. De jonge 

nieuwkomers, verhuizen op drie momenten in hun procedure. Elk moment brengt andere 

drempels met zich mee. De asielzoekers moeten een stem hebben en zelf de mogelijkheid 

hebben om keuze te maken, door een evaluatieproces. Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

benadrukt ook dat de meervoudige verhuis nadelig kan zijn voor de vluchtelingen. Bij elke 

verhuis moeten de vluchtelingen een nieuw start maken en bij elke vertrek afscheid nemen 
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van hun gemaakte netwerk. Daarbij moeten de opvangcentra meer werken aan een 

duurzame relatie met de vluchtelingen. De vluchtelingen moeten vaak van opvangcentra 

veranderen. Dit kan een grote impact hebben (Hannes, Keukeleire , & Renard , 2018). 

Jongeren sneller uit het asielcentrum halen, helpt hen. In een asielcentrum leven kan 

schade aan hun gezondheid brengen. Zij moeten sneller zelfstandig of begeleid wonen 

(Hubar , 2018). Jongeren zo snel mogelijk uit de grote asielcentra weghalen helpt, want 

daar hebben ze meer stress en problemen dan voordien. Best een pleeggezin of een kleine 

opvang vinden om tot rust te komen (Ory, 2018). 

b) Zelfstandig wonen 

Meer inzetten op de duurzame oplossingen voor de wooncrisis. Investering in co-housing, 

vluchtelingen aanmoedigen om meer samen te wonen. Dit zorgt zowel voor integratie, gaat 

eenzaamheid tegen en werkt de dure woonmarkt minder in de hand ( Purnelle, 2018).  

Er moeten meer projecten zoals ‘CURANT van Antwerpen’ komen. Dit kan de 

participatiegraad van deze jongeren vooruithelpen (Wuyts, 2018). 

Er moet meer ingezet worden op de huisvesting van de vluchtelingen. De vluchtelingen 

hebben veel moeite om een woning te vinden. Zij moeten de nodige steun en begeleiding 

krijgen naar de zoektocht van een woning. Zij worden heel vaak gediscrimineerd op de 

huurmarkt, daarbij moeten zij meer gesteund en begeleid worden. Vluchtelingen hebben 

een zwakke positie ten opzichte van Vlaamse woningzoekenden. Zij krijgen geen gelijke 

kansen en mogelijkheden. Leefloon speelt ook ten nadele naar de zoektocht van een 

woning. Als zij met een leefloon een woning vinden, dan is het vaak een slechte woning. 

Want meer kunnen de vluchtelingen met een leefloon niet betalen. Dit is de taak van de 

overheid om de discriminatie op de huurmarkt aan te pakken. Het probleem moet op de 

politieke agenda komen (Saeys, Vandevoordt, & Verschraegen, 2018). 

De overgangsfase van het asielcentrum naar een woning moet door bepaalde instanties of 

door de overheidsinstanties gebeuren. Zodat de discriminatie en de taalmoeilijkheden 

vermeden kunnen worden. In Duitsland en Nederland bestaat een vast systeem van 

opvang. De vluchtelingen blijven lang genoeg op de opvang zodat zij taalvaardig genoeg 

zijn en de weg naar de reguliere samenleving gevonden hebben. Zij bouwen een netwerk 

op en dan vertrekken zij pas  (Saeys, Vandevoordt, & Verschraegen, 2018). 

c) Pleeggezin 

Er zouden best meer pleeggezinnen komen voor de minderjarige jongeren. Een pleeggezin 

kan veel voordelen hebben op de vooruitgang van de jongeren, zowel voor hun studie, 

taal, netwerk en eenzaamheid (Hubar , 2018).  

De jonge nieuwkomers pleiten voor meer autonomie en vrijheid in hun leven. Zij willen 

onafhankelijk zijn en met genoeg begeleiding hun weg in de maatschappij vinden. 

Samenwerken met pleeggezinnen en de jongeren in pleeggezinnen laten wonen, kan meer 

autonomie, vrijheid, stabiliteit, privacy voor de jongeren garanderen. In pleeggezinnen 

bouwen de nieuwkomers een bestaand netwerk in hun omgeving, dit kan een positief effect 

op hun toekomst hebben. Vluchtelingenwerk Vlaanderen, geeft ook aan dat jongeren bij 

een pleeggezin laten wonen een meerwaarde kan hebben op hun toekomst  (Hannes, 

Keukeleire , & Renard , 2018). 
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3.5. Gezondheid 

a) Overlevingsfase   

De Afghaanse, jonge vluchtelingen zijn heel goed in overleven. Zij kunnen leven met wat 

zij hebben. Dit leerden ze om te overleven in een heel moeilijk verleden.  Maar het moet 

stoppen. Het is goed dat zij geleerd hebben om te overleven maar het is tijd dat ze nu die 

kracht gebruiken in positieve richting. De kracht van overleving is zeer sterk en mogen zij 

gebruiken om vooruit te gaan. Deze jongeren moeten leren meer ‘nee’ te zeggen, want zij 

zeggen vaak ‘ja’ tegen zaken die zij helemaal niet willen. Grenzen leren stellen is zeer 

belangrijk en dat moeten zij aanleren (De Haene , 2018). 

b) Trauma’s   

Er moet veel meer ingezet worden op de gezondheidsproblemen van vluchtelingen, vooral 

hun psychische problemen. Zij hebben bijna allemaal littekens van oorlog en trauma die 

heel diep zitten (Hubar , 2018).  

De jongeren moeten een verwerkingsproces krijgen om hun verleden te verwerken. Hun 

verleden moet een stem krijgen, om te zeggen wat zij nodig hebben en willen. De 

Afghaanse jonge vluchtelingen helpen een plaats aan hun frustratie en woede te geven. 

Zij mogen boos zijn en woede hebben. Zij hebben lang genoeg gezwegen. Maar het mag 

zich niet als negativiteit uitdrukken (De Haene , 2018). 

De hulpverleners moeten meer rekening met de gezondheidsproblemen van de jonge 

vluchtelingen houden. Tijdens hun tocht naar Europa kunnen zij ziek geworden zijn of 

waren al ziek voordat zij vertrokken waren. Zij zijn bij hun aankomst erg moe en uitgeput. 

Zij kunnen niet direct bij hun aankomst functioneren zoals gewone mensen. Zij moeten 

eerst de welzijnsnoden (eten, bed, veiligheid, rust, douche en kleren) krijgen om de 

volgende stappen te kunnen zetten (LIAM, N.B.G.).  Om dit probleem aan te pakken, moet 

de samenleving de vluchtelingen laten voelen dat zij welkom zijn. Hen accepteren binnen 

de samenleving. Zij moeten zich als nieuwkomers thuis voelen en een positief signaal 

vanuit de samenleving ontvangen (Schoenmakers , Erik, 2015). 

3.6. Ontmoeting en ontspanning 

a) Eenzaamheid 

Het is ongelooflijk om te zien hoeveel jongeren op zo’n jonge leeftijd geïsoleerd en 

eenzaam leven. Het is het moment van hun leven om te genieten en plezier te maken. 

Door zoveel problemen op zo’n jonge leeftijd, kunnen ze niet ontwikkelen. Hun manier om 

deze problemen te ontlopen is soms drugs gebruiken om hun pijn te verzachten (De Haene 

, 2018).  

Om de eenzaamheid tegen te gaan moeten zij andere oplossingen leren kennen, zoals een 

hobby hebben. Als de jongeren een hobby hebben of iets te doen hebben in groepsverband, 

kan dat veel verschil maken. Een gemeenschappelijk activiteit is goed tegen eenzaamheid. 

Zij moeten zich nuttig en gezien voelen. Maar het belangrijkste is dat de mensen over de 

eenzaamheid moeten leren praten (Van de Poll, 2018). 

De Belgische maatschappij schiet te kort voor deze jongeren, zij moeten veel meer krijgen 

dan dit. Bij het begin van hun aankomst moeten zij de juiste begeleiding, ondersteuning 

en informatie krijgen. Een goede start kan leiden tot meer kennis en ontplooiing in de 

maatschappij en vervolgens creëren zij veel meer netwerk (Hubar , 2018).  
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De jonge nieuwkomers pleiten om niet vaak te verhuizen, zij maken moeilijk een netwerk 

bij hun aankomst op de nieuwe woonplaats. Zij pleiten voor een betere huisvesting voor 

de jonge nieuwkomers. Het organiseren van een inclusief woonbeleid voor nieuwkomers is 

nodig (Hannes, Keukeleire , & Renard , 2018). 

b) Integratie & participatie 

Integratie werkt niet onder dwang. Het is zelfs niet respectvol en risicovol hen te dwingen 

om te integreren (De Haene , 2018). 

c) Eigenplek 

Afghaanse jongeren en de Afghaanse gemeenschap moeten een plaats krijgen om te 

kunnen tonen wie zij zijn. Hun waarden en normen moeten gezien worden. Zij zijn vaak 

een zwijgende cultuur die niets van zich laat horen (De Haene , 2018).  

Afghanen hebben geen eigen organisatie die hun volk kan vertegenwoordigen. Een eigen 

organisatie kan de participatiegraad van de Afghanen vooruithelpen. Het kan een brug 

worden tussen de Afghanen en de samenleving. Op zo een plek kunnen hun traditie en 

cultuur aan de Belgische samenleving laten zien. Bovendien, kunnen zij een veilig plek 

voor zichzelf hebben. Iedere heeft recht op erkenning en door een eigen organisatie te 

hebben, kunnen zij deze erkenning krijgen. Zo een organisatie is ook goed tegen de 

eenzaamheid van deze jongeren (Hubar , 2018). 

d) Integratie van beide kanten 

De samenleving moet zich meer openstellen voor deze jongeren, er moet meer tolerantie 

komen vanuit de verenigingen. De jonge vluchtelingen moeten meer steun en begeleiding 

krijgen in deze enge wereld. Als samenleving moeten wij meer perspectief bieden voor 

deze jongeren en toekomstgericht werken. Jongeren moeten aangemoedigd en begeleid 

worden om een diploma te behalen. De vluchtelingen jongeren hebben enorm veel 

verantwoordelijkheden. We kunnen hen best minder verantwoordelijkheden geven en 

Vlaamse jongeren betrekken om samen na te denken over participatie (Ory, 2018). 

De vluchtelingenjongeren wonen vaak in heel slecht omstandigheden en geïsoleerd. 

Hierdoor voelen zij zich in steek gelaten door de samenleving (Wuyts, 2018).  

De ondersteuning van deze jongeren moet niet altijd via de sociaal werkers gebeuren. De 

rol van de moskeeën, scholen, andere netwerken en organisaties zijn zeer belangrijk. 

Iedereen kan iets betekenen voor deze jongeren (De Haene , 2018).  

Jeugdwerkers en buurthuizen moeten ook hun verantwoordelijkheden opnemen. Zij spelen 

een cruciale rol voor de integratie van de vluchtelingen. Door samen te werken met 

verschillende organisaties, bieden wij aan de nieuwkomers een ruim netwerk aan en dit 

kan hun integratie en participatie stimuleren (Hannes, Keukeleire , & Renard , 2018). 

3.7. Ondersteuning 

a) Vertrouwen 

Vlaamse mensen zijn vaak heel gesloten en willen niets over zichzelf lossen. Als je als 

hulpverlener niets van jezelf vertelt, hoe verwacht je dat deze jongeren die enorm veel 

gekwetst zijn, alles aan jou gaan vertellen? Soms moet je iets over jezelf vertellen tot je 

iets terug gaat krijgen. Het hoeft niet te veel zijn, gewoon wie je bent als mens. Relatie op 

basis van vertrouwen opbouwen, jongeren geruststellen, is zeer belangrijk voor hen (Hubar 

, 2018).  
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Als begeleider of hulpverlener je eigen fouten toegeven, zorgt dat je meer vertrouwen 

krijgt. Dit is zeer belangrijk (Wuyts, 2018).  

Als vluchteling heb je een luisterend oor nodig, meer hoeft niet altijd. Iemand die met jou 

kan praten en vraagt hoe het met je gaat (Van Goethem, 2018).  

Er moet eerst een band ontstaan voordat de hulpverleners met deze jongeren aan het werk 

kunnen gaan. Deze jongeren moeten vertrouwen krijgen in de hulpverlening en dan pas 

kunnen zij loskomen (De Haene , 2018).  

De hulpverleners moeten meer inzetten in goede sociale relaties met deze jongeren. Een 

goed relatie is zeer belangrijk (De Haene , 2018). 

Inzetten op meer middelen en creëren van meer mogelijkheden om de hulpverlening 

vlotter te laten gaan. Meer middelen zorgt voor meer vertrouwen tussen de hulpverleners 

en de hulpvragers (De Haene , 2018).  

Om vertrouwen bij deze jongeren te kunnen winnen, moet je niet ver zoeken. Gewoon 

toegankelijk zijn wanneer zij jou nodig hebben (Van Goethem, 2018). 

b) Tijd 

Tijd is zeer belangrijk als hulpverlener om een toenadering bij deze jongeren te vinden. 

Geef hen de nodige tijd en aandacht (Van Goethem, 2018).  

c) Respect 

Openheid en respect is zeer belangrijk voor deze jongeren. Zij moeten zich welkom en 

gerespecteerd voelen voordat zij aan de praat kunnen gaan (Hubar , 2018). 

d) Gepaste begeleiding 

De meeste vluchtelingen hebben te kort aan gepaste begeleiding. Zij krijgen onvoldoende 

begeleiding en ondersteuning die rekening houdt met hun noden en behoeftes. Er moeten 

meer alternatieven komen. Een buddy project kan een goede oplossing bieden. Een vorm 

van peter-meter moet er komen (Demey, 2012).  

Elke student sociaal werk, antropologie, sociologie en al de richtingen die met sociaal 

welzijn bezig zijn, moeten een verplicht vak volgen, een buddy vak. Zij moeten voor een 

bepaalde periode buddy zijn voor de nieuwkomer. Het helpt niet enkel de vluchtelingen in 

de maatschappij maar ook de studenten krijgen hierdoor een ruimer inzicht over de wereld 

en migratie. Het is een wederzijdse participatie (Hubar , 2018).  

Hulpvragers moeten hulp vinden als ze het nodig hebben. Zij moeten vrij zijn om zelf te 

kiezen als zij hulp nodig hebben. Het aantal keren dat zij hulp mogen komen zoeken geeft 

een beperking, geen cijfers op hulpverlening plakken (De Haene , 2018). 

e) Professionalisering 

Geschikte kandidaten met juiste diploma moeten met de jongeren werken. De jonge 

vluchtelingen zijn zeer kwetsbaar en hebben naast een goed hart ook professionelen nodig. 

De professionelen moeten weten wat de jongeren nodig hebben. De maatschappelijke 

werkers moeten meer professionaliseren in omgaan met diversiteit. Afghanen eten graag 

op de grond en met de handen. Er zijn maatschappelijke werkers die tegen deze normen 

zijn. Het gevolg ervan is conflicten. Jongeren voelen zich niet gerespecteerd en 

gewaardeerd. Dit kan grote gevolgen hebben voor de integratie van de jongeren, want als 
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wij als maatschappelijke werkers hun waarden niet respecteren dan moeten we dat ook 

omgekeerd niet verwachten. Het is geven en krijgen (Wuyts, 2018).  

Als hulpverlener moet je altijd met een zuiver idee naar de jongeren toe stappen. Er zijn 

vaak hulpverleners die voordat zij naar de jongeren toe stappen, al een conclusie klaar 

hebben. Hierdoor kan je niet meer objectief waarnemen wat zij nodig hebben. Geen 

machtsverhouding vertonen tegen de Afghaanse vluchtelingen, anders kan je geen relatie 

opbouwen (Wuyts, 2018).  

f) Voogdij 

Dienst voogdij moet een betere zicht op de voogden hebben. Niet elke voogd is geschikt 

om voogd te zijn (Hubar , 2018).  

g) OCMW’ s  

De OCMW’ s moeten meer middelen krijgen van de overheid om beter dienstverlening aan 

de nieuwkomers te kunnen verlenen. De omgang van de bepaalde maatschappelijke 

werkers van OCMW’ s met de vluchtelingen moet beter worden. Er zijn tekorten qua 

begeleiding, maar het kan geen reden zijn tot asociaal gedrag ten opzichte van de 

vluchtelingen (Demey, 2012).  

De wachtrij van de OCMW’ s moet korter. De huisbazen werken niet altijd met OCMW’ s 

omdat het te lang duurt tegen dat de jongeren het papierwerk van een woning in orde 

krijgen met OCMW’ s. De OCMW’ s moeten het eerst goedkeuren vooraleer dat zij de 

waarborg van de woning willen voorschieten (Saeys, Vandevoordt, & Verschraegen, 2018).  

h) Brugfiguren 

Een rolmodel is zeer belangrijk. Zoals nu Davud Mirza doet, zoals hem moeten er nog meer 

komen. De rolmodellen moeten meer aangemoedigd worden om te participeren. OCMW’ s 

kunnen hun problemen een stuk met rolmodellen oplossen. Afghanen luisteren beter naar 

elkaar, dus schakel rolmodellen in (Hubar , 2018).  

Meer investeren en stimuleren in cultureel medewerkers. Zij moeten de nodige steun en 

mogelijkheden krijgen om te werk te gaan (Ory, 2018).  

De religie moet ook in de hulpverlening betrokken worden, religie speelt een belangrijke 

rol bij deze jongeren (De Haene , 2018). 

De rol van de Afghaanse meisjes is zeer belangrijk, zowel voor Belgen als voor de Afghanen 

zelf. Zij hebben totaal andere waarden en normen dan gewoon Vlaamse vrouwen. Als zij 

de kans en de mogelijkheden krijgen, kunnen zij een meerwaarde zijn in deze samenleving 

(De Haene , 2018).  

i) Racisme & discriminatie 

Het is de taak van de hulpverleners om de jongeren te versterken in het omgaan met 

racisme en discriminatie. Jongeren moeten leren alarmeren als zij discriminatie ervaren 

(Van Goethem, 2018).   

Helpen de discriminatie en polarisatie verminderen: als hulpverleners staan wij voor een 

grote uitdaging (De Haene , 2018).  
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Unicef geeft aan dat wij naar de jonge vluchtelingen moeten luisteren en hen een stem 

geven. Discriminatie en racisme moeten aangepakt worden, zodat jonge vluchtelingen 

geaccepteerd worden (N.B., 2018).  

j) Overgang naar meerderjarigheid 

De overgang naar volwassenheid heeft grote gevolgen voor de jongeren. De jonge 

vluchtelingen op de grens van meerderjarigheid, moeten geïnformeerd zijn. Zij moeten 

genoeg steun en begeleiding krijgen. De informatie moet in duidelijke taal zijn en haalbaar 

zijn. Niet iedereen is taal machtig om alles te kunnen begrijpen. Advies en steun moet 

aangepast zijn aan de jonge vluchteling, volledig gratis en toegankelijk. De begeleiders en 

hulpverleners moeten de jongeren die nog minderjarig zijn en nog onder begeleiding 

wonen, voorbereiden voor hun 18 jaar. De jonge vluchtelingen moeten zelfstandig genoeg 

zijn, voordat zij 18 jaar worden (Hannes, Keukeleire , & Renard , 2018).   

Netwerk hebben, heeft een enorm belangrijke impact op de jonge vluchtelingen. Degene 

die een netwerk hebben, doen het opvallend goed. Jongeren krijgen tot 18 jaar een voogd, 

erna niet meer. Het moet veranderen, iedere jongeren moeten tot hun 25 jaar een officieel 

een voogd hebben (Hubar , 2018).  

3.8. Behoeften van jongeren centraal 

a) Erkenning  

Zowel overheden als hulpverleners moeten meer inzicht verkrijgen in de leefsituatie van 

de jonge vluchtelingen. Zij hebben het niet altijd gemakkelijk om te overleven. Als zij niet 

naar de les komen, wilt dit niet zeggen dat zij het niet willen. Zij hebben vaak 

slaapproblemen en hierdoor vallen zij overdag in slaap i.p.v. avonds. Het gevolg is dat zij 

overdag niet naar school kunnen komen of als zij komen niets in hun hoofd krijgen (Wuyts, 

2018). 

Jongeren met moeilijkheden moeten niet weg of naar een psycholoog gestuurd worden. 

De problemen moeten met de jongeren samen opgelost worden (De Haene , 2018). 

b) Politieke agenda 

Op basis van dit en andere onderzoeken door Afghanen voor Afghanen met beleidsmakers, 

cultuurcommissie, jeugdcommissie, integratiecommissie… in discussie gaan. Vanuit dit 

onderzoek moeten een aantal kernpunten op de agenda komen voor de komende 

verkiezingen. Dit onderzoek moet politieke erkenning krijgen (Ory, 2018).  

Doe iets met de resultaten, laat het niet als een eindwerk liggen. Deze onderzoeken komen 

weinig of niet voor. Het Kinderrechtencommissariaat moet hiermee aan de slag gaan en 

voor verandering gaan. Hier is nood aan verandering voor de Afghaanse jongeren (Wuyts, 

2018). 

De taak van de overheid is dat zij meer investeren in organisaties en verenigen die aan de 

participatie van de vluchtelingen jongeren werken. Er moet meer samenwerking tussen de 

lokale besturen en de initiatieven komen (Hannes, Keukeleire , & Renard , 2018). 

c) Asiel 

De lange asielprocedures moeten veel beter aangepakt worden. De jongeren moeten snel 

duidelijkheid krijgen. De lange asielprocedure speelt alleen maar in het nadeel van deze 

jongeren (De Haene , 2018).  



66 

 

De lange asielprocedure, kan, voor deze jonge vluchtelingen, heel veel negatieve gevolgen 

hebben bij hun integratie. Zij leven met enorm veel stressoren en onzekerheden. Dit heeft 

effect op hun toekomst en sociaal psychische welzijn. De betrokken organisaties en 

instanties moeten hun verantwoordelijkheden opnemen en hierin verandering brengen 

(Hannes, Keukeleire , & Renard , 2018).  
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4 Perspectief Davud Mirza   

Behoeften van jonge, Afghaanse vluchtelingen die naar voor komen in dit onderzoek. 

4.1. Zorg voor familie  
Torenhoog boven alle andere behoeften staat de zorg voor familie. Hierover heb ik bij het 

opzoeken weinig gevonden. Het is een wat verborgen behoefte, een verborgen pijn. Niet 

iedereen beseft de omvang hiervan op het dagelijkse leven van deze jonge mensen. Iedere 

jongere zonder uitzondering, ondersteunt hun families die achter gebleven zijn. Zelfs 

meisjes wiens families hier zijn, steunen deze als het nodig is. Met steun bedoel ik concreet 

geld afgeven.  

Ik zie het als een groot probleem bij deze jongeren want omdat deze jongeren er alles aan 

doen om geld te sturen, verspelen ze de kans zichzelf te ontwikkelen en te groeien zoals 

een vrij mens zou kunnen. Hun benen zijn vastgebonden aan iets heel zwaars. De toekomst 

van deze jongeren wordt verpest omdat ze de zorg voor familie belangrijker vinden dan 

zelf te studeren.  

Maar toch mogen we hen niet tegenhouden. Zij doen dit nu eenmaal. Hou ze niet tegen of 

stel hun keuze niet in vraag, geef hen begrip.  Net zoals Vlaamse jongeren, misschien nog 

meer door het parcours dat ze achter de rug hebben, vinden ze autonomie, zelf kunnen 

kiezen, belangrijk. Werk met hen samen in plaats van iets op te leggen.  

Hun vertrouwen werd reeds vaak beschadigd waardoor ze wantrouwig zijn ten opzichte 

van iedereen die niet Afghaan is. Misschien komt de overheid er wel achter? Misschien 

verplichten ze me te stoppen. Maak het bespreekbaar als het mogelijk is, maar geef hen 

wel veilige ruimte.  

Hou als sociaal werker gewoon rekening met het gegeven dat zij niet enkel voor zichzelf 

moeten zorgen, maar ook voor hun families. De kans is klein dat ze openlijk gaan vertellen 

over deze keuze om de zorg voor anderen voor te laten gaan op hun eigen ontwikkeling of 

hoe dit praktisch allemaal in zijn werk gaat.  

Tussen al de thema’s en problemen die in dit onderzoek benoemd worden, is dit de 

belangrijkste zorg voor de vluchtelingen omdat al hun energie en moeite hier naartoe gaat.  

Het zou al een pak makkelijker zijn moesten de jongeren die studeren en een leefloon 

krijgen, de mogelijkheid krijgen om nog bij te verdienen.  De huidige grenzen zijn zo 

beperkt dat ze niet anders kunnen dan stoppen met studeren. Dit is zonde! Laat hen 

studeren met ocmw-steun, onbeperkt bijklussen én hun familie helpen. De Belgische 

maatschappij verliest hier niets mee, toch? De jongeren zouden hard moeten werken, dat 

is waar, maar dat zijn ze gewoon. Het zou hen wel wat rust brengen die ze zo hard nodig 

hebben.  

  



68 

 

Geef hen tijdens de tijd van hun studies een gesubsidieerd kot zodat ze geen 500€ moeten 

uitgeven voor een dure studio van slechte kwaliteit.  Laten we leegstaande koten gebruiken 

en gesubsidieerde koten enkel gebruiken voor mensen die het meest nodig hebben. bvb 

(Ik zat zelf 2 jaar op gesubsidieerd kot, erna moest ik op private huurmarkt iets gaan 

zoeken. Zij zeiden dat ik genoeg gezeten had op een gesubsidieerd kot, terwijl mijn 

Vlaamse kot genoten met beide ouders met een inkomen, er 4 jaar op rij mochten 

verblijven).  Als we het echt menen, als we jongeren gelijk willen waarderen, nemen we 

onze verantwoordelijkheid en volgen dit beter op. 

4.2. Dankbaarheid  
Afghanistan is al decennialang in oorlog, het is een slagveld geworden. De massa 

uitmoording en de massa mensenrechtenschendingen hebben er voor gezorgd dat wij als 

Afghanen met elke hulp tevreden zijn, hoe klein en onbeduidend ze ook is.  

Wij zijn tevreden dat wij hier mogen leven, dat wij hier niet vermoord worden, dat we hier 

als mens gezien worden. Het is een droom voor veel mensen, om te leven als een echte 

mens. Dit is wat België ons biedt.  

Afghanen hebben geleerd te overleven. We zijn gewoon met weinig tevreden te zijn.  

Dankbaar zijn omdat we veilig zijn, omdat we mens mogen zijn, is een mooie eigenschap 

zou je denken, maar dat is niet zo. Ik geef een voorbeeld.   

Ik ging bij een van de jongeren op bezoek, hij heeft een zeer slechte woning. Overal komt 

het behangpapieren los, kapotte wc die heel de badkamer nat maakt, een beschimmeld 

bad enz. Als ik hem vraag “ben je tevreden over je woning?” Dan antwoordt hij “Ja zeker, 

ik ben dankbaar met wat ik heb. Ik heb een onderdak en papieren”. Als ik hem vraag of 

hij als Belg goed leeft? Dan antwoord hij “haha natuurlijk niet, Belgen zijn anders. Ik als 

vluchteling mag niet klagen”.  

We gaan snel in deze ‘overlevingsmodus’ en dit is een rem op onze ontwikkeling. Het maakt 

me verdrietig, het irriteert me omdat ik denk: ‘Je komt van zo’n verschrikkelijk land, je 

hebt zoveel talenten en je blijft bij de pakken zitten. Komaan! Doe iets!’ Het leven als een 

slak is niet ok. Je bent zover gekomen.  

Jongeren denken dat ze vergeten worden. Als ik hen aanmoedig en hen vertel dat ik voor 

hen zal opkomen, zie ik hun energie veranderen. Ze krijgen hoop. Jongeren hebben 

waardering en erkenning nodig van verschillende mensen in deze maatschappij.  

Zij moeten gezien worden als medeburger en niet als vreemdeling of tweederangsburger. 

Hiervoor is het volgende thema volgens mij één van de beste oplossingen: een eigen 

organisatie.  

4.3. Eigen organisatie   
Vanuit eigen ervaring en mede door dit onderzoek, ben ik er helemaal zeker van geworden 

dat de Afghaanse gemeenschap dringend een eigen vzw nodig heeft. Er zijn wel wat vzw’s 

maar dat deze bij geen enkele van de jongeren bekend zijn, zegt genoeg.  

Andere culturen die een eigen vzw, een eigen plek hebben, krijgen hierdoor erkenning en 

gaan vooruit in de samenleving. Een plek waar we kunnen tonen wie we zijn en waar we 

onszelf kunnen zijn, toegankelijk voor iedereen, bekend bij de jongeren omdat ze 
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betrokken worden. Er is alleen maar sprake over de Afghanen op een negatieve manier. 

We hebben dringend tegenbeweging nodig.   

4.4. Netwerk van gelijkgestemden 
Ik heb zelf ervaren hoe het is om een netwerk te hebben, breder als enkel contacten met 

professionelen. Mede dankzij dit netwerk ben ik geraakt waar ik nu sta, het heeft me in 

mijn leven als vluchteling enorm vooruitgeholpen.  

In het begin dat ik in België was, had ik geen enkel netwerk en daarom was ik dakloos. 

Sinds ik papieren kreeg én netwerk heb opgebouwd, ziet mijn leven er helemaal anders 

uit. Als je een breder netwerk hebt, kan je sneller de taal leren, sneller werk vinden, sneller 

integreren dan velen denken, maak je meer kans om verder te studeren én te slagen, heb 

je meer motivatie, krijg je energie, krijg je liefde, heb je hoop, voel je je kracht enz.… Een 

netwerk kan het leven van een vluchteling helemaal een andere kleur geven.  ‘Kan’, zeg 

ik. Het is geen garantie. Er zijn wel enkele randvoorwaarden. 

Netwerk op zich, is niet alles, innerlijk kracht, veerkracht en eigen capaciteiten van de 

jongeren zijn zeer belangrijk. De meeste jonge vluchtelingen hebben die capaciteiten wel 

maar zij moeten ondersteuning en mogelijkheden krijgen om hun weg te vinden, om hun 

talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Anderzijds hangt de impact van het hebben van 

een netwerk af van de kwaliteit van de onderlinge verbinding tussen de mensen. 

Als wij van de verschillende culturen één maatschappij willen maken, dan moeten wij allen 

verantwoordelijkheden dragen en kiezen voor gelijke waardering van eenieder. Willen we 

elkaar echt leren kennen en van dit land een plek maken die voor iedereen werkt?  

Iedereen kan iets aan deze situatie veranderen. Bij de opvoeding van de kinderen, kunnen 

de ouders hun kind bewust maken. De organisatie en scholen kunnen eraan werken en 

hun leden en leerlingen bewust maken. De overheid kan campagne voeren mbt 

gelijkwaardigheid en bewust maken van de burgers over deze zaak. Het is een probleem 

van iedereen, iedereen draagt verantwoordelijkheid om verandering te brengen.   

4.5. Schaamtecultuur 
De Afghaanse cultuur is een schaamtecultuur. Wij durven niet altijd zeggen wat wij willen. 

Als wij geen goed huis hebben, vermijden we om bezoekers mee te nemen naar huis of 

zeggen we liever dat wij privacy nodig hebben. Het is pijnlijk om niet de waarheid te zeggen 

en dingen te verzinnen die soms in ons eigen nadeel kunnen zijn.  

Over de psychische problemen wordt absoluut niet gesproken. Als iemand psychisch lijdt, 

dan wordt die vaak als gek beschouwd. Als Afghaan praten wij niet graag over 

familieproblemen of over onze familie, omdat het over onze eer gaat. Er zijn zoveel 

onderwerpen waarover wij niet willen praten. Zolang we niet openlijk over onze problemen 

willen praten, kan er weinig aan gedaan worden. Zolang we zwijgen, blijven we enorm veel 

lijden. Het is tijd dat we een manier vinden om én onze familie eer aan te doen, én steun 

te kunnen vragen als we het moeilijk hebben. Inzichten uit verbindende communicatie 

kunnen ons helpen onze verschillende behoeften te vervullen, zorgen voor anderen én 

zorgen voor onszelf, eer doen aan de familie én jezelf kunnen zijn, vrij zijn in 

verbondenheid… 
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4.6. Identiteit  
‘Afghanistan’ klinkt voor velen als gevaar en terreur. Het is moeilijk en zeer pijnlijk om niet 

durven te zeggen wie je bent. Zij schamen zich om zichzelf Afghaan te noemen, omdat 

extremisten de naam van Afghanistan zwart gemaakt hebben.  

Anderzijds kunnen zij zich ook niet Belg noemen. Zij staan niet op papier als Belg en dit 

zou ook niet kloppen door hun andere kleur en taal. 

Afghaanse jongeren die niet zichzelf durven zijn, die amper durven te zeggen wie ze zijn, 

zijn vaak Hazara’s.  Deze minderheidsgroep heeft veel geleden en de mensen worden nog 

steeds vermoord of weggejaagd omwille van hun afkomst. Zij durfden in Afghanistan niet 

zeggen wie zij waren. Degenen die een tijdlang in Iran leefden, konden ook niet zeggen 

wie zij waren en nu dat zij in België zijn, durven ze nog steeds niet zeggen wie zij zijn.  

Door deze problemen, willen de Hazara’s erkenning krijgen. Zij willen dat de Belgische 

samenleving het weet, dat zij Hazara’s zijn. Zij willen, net zoals in Australië, een erkenning 

krijgen als etnische en kwetsbare groep binnen Afghanistan.  

4.7. Informatie  
Vluchtelingenjongeren worden vaak slachtoffer omdat ze te weinig geïnformeerd zijn over 

hun rechten en plichten en dit in verschillende hoofdstukken: van tewerkstelling tot 

huisvesting, van onderwijs tot OCMW. Zij tekenen contracten die heel nadelig kunnen zijn 

voor hen uit onwetendheid. Dit komt omdat zij te weinig geïnformeerd zijn en omdat er 

vaak niemand écht het overzicht behoudt. Inburgeringstrajecten zijn onvoldoende en de 

kwaliteit van de voogden moet beter opgevolgd worden.  

4.8. Rolmodel  
De maatschappelijke werkers en organisaties die met vluchtelingen werken, missen 

rolmodellen. Brugfiguren zijn belangrijk in het zoeken van toenadering met de jongeren. 

Het rolmodel hoeft niet altijd iemand professioneel te zijn, maar wel de intentie hebben op 

een vertrouwelijke manier te werken. Iemand vanuit de eigen cultuur en/of geloof kan een 

groot verschil maken. Zij snappen elkaar beter en het vertrouwen is van bij het begin al 

groter.  

Vrouwelijke rolmodellen kunnen de brug slaan tussen hulpverlening en de 

vluchtelingenfamilies. De families en de Afghaanse vrouwen zijn de meeste kwetsbare en 

verborgen slachtoffers. Zij durven niet naar buiten komen om hun stem te laten horen, om 

te vertellen wat ze nodig hebben. Ook hier veel verborgen pijn.  

Scholen kunnen inzetten op meer zelfredzaamheid van de meisjes. Afghaanse vrouwen 

zijn niet altijd zelfredzaam genoeg in de samenleving en in hun man-vrouwrelatie.  Hierop 

kunnen vrouwenwerkingen inspelen.   

4.9. Werken i.p.v. taal leren 
Voor sommige Afghaanse nieuwkomers is het efficiënter en haalbaarder om eerst te 

werken i.p.v. enkel de taal te gaan leren. Zij hebben zoveel moeite gedaan om hier te 

geraken, zoveel schulden gemaakt, zoveel trauma’s opgelopen, zoveel beloftes aan familie 

gedaan enz., waarna ze hier als ‘kleutertjes’ naar school moeten gaan.  
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Ik begrijp dat de samenleving verwacht dat deze jongeren zich moeten snel moeten 

integreren en aanpassen. Alleen zijn er verschillende manieren om daar te geraken. Niet 

iedereen slaagt er in het te doen zoals momenteel verwacht wordt.  

Mensen moeten eerst klaar zijn om te integreren. Als zij massa’s zorgen in hun hoofd 

hebben, kunnen zij niets in hun hoofd krijgen. Zeker geen nieuwe taal.  

Er zijn mensen wiens familie in het land van herkomst met de dood bedreigd wordt om 

schulden terug te betalen. Geef hen de kans en mogelijkheden om in een eerste periode 

wat inkomen op te bouwen en zo hun zorgen te verminderen. Nadien zullen ze als vanzelf 

dingen leren. Je hebt niet voor elk werk veel taal nodig, er zijn fabrieken waarvoor kennis 

van de taal minder essentieel is. Of je kan tolken op de werkplek inzetten en zo kunnen de 

vluchtelingen Nederlands leren, al doende op de werkplek.  

Als we ons verbinden met hun behoeften zien we hopen mogelijkheden en houden we 

rekening met de behoefte aan zorg voor de achterblijvers én de nood aan mentale rust om 

te kunnen studeren. We moeten er op vertrouwen dat ze zullen leren wat ze moeten leren 

eens de tijd daar rijp voor is. Afghanen zijn harde werkers die willen bijdragen, zorgende 

mensen. Wees niet zo bang, maar werk samen en creëer samen mogelijkheden. 

Werken is meteen een erg goede methode om te integreren. Door met mensen samen te 

komen leren zij de taal al doende, maken zij contact en bouwen aan een netwerk, maken 

zij kennis met de Belgische samenleving en de waarden en normen enz... Onder dwang 

kan niemand zich integreren. Integreren gaat wanneer mensen zich goed en welkom 

voelen. Eens hun basisbehoeftes en noden vervuld geraken, dan is integratie aan de beurt.  

4.10.  Vertrouwen  
Behoefte aan vertrouwen is zeer belangrijk bij deze jongeren. Hun voelsprieten zijn erg 

gevoelig door op te groeien in oorlog, met veel geweld, ze blokkeren snel. Het moet goed 

voelen en juist zijn, ‘fake’ doen werkt niet bij hen. Contact maken wordt dan zeer moeilijk. 

Als hulpverlener mag je alles aan deze jongeren geven, maar als je geen vertrouwen kan 

winnen dan heeft hetgeen enkel nut.  

Nabijheid en betrokkenheid is ook een zeer belangrijke behoefte.  Bazige hulpverleners 

kunnen geen veilige relatie opbouwen met deze jongeren. Bazig mensen staan niet hoog 

aangeschreven bij Afghanen. Ze waarderen duidelijkheid maar wel op een respectvolle 

manier. Het is ok dat er regels en wetten zijn maar wees bewust van hoe je houding is. 

Dwing je regels af of nodig je mensen respectvol uit regels te volgen? Afghanen hebben 

een uitdrukking: als je mij een beetje respecteert dan respecteer ik jou dubbel zo hard 

terug en als je mij een beetje dis-respecteert dan doe ik ook dubbel zo hard terug. Dus 

veel hangt af van je eigen houding als hulpverlener. Deze jongeren hebben vaak geen 

controle over zichzelf en hebben weinig te verliezen, zij hebben meermaals hun levens op 

het spel gezet.   Het is belangrijk dat hulpverleners bewust worden van hun eigen aandeel 

in verbinding of spanning én inzichten in hoe ze met spanning kunnen omzetten in 

verbinding. Ik verwacht dat hulpverleners de leiding nemen in dit bewustzijn. Wij worden 

er voor betaald, wij hebben de mogelijkheid ons bij te scholen, wij staan in de begeleidende 

rol.  

Duidelijkheid is zeer belangrijk, Afghanen hebben duidelijkheid nodig. Zij moeten alles nog 

leren, soms gaan ze gewoon door tot iemand ‘stop’ zegt. Het moet duidelijk zijn wat zij 

mogen en wat niet, maar wel op een respectvolle manier. Sommige hulpverleners gaan 
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met deze jongeren om zoals een doorsnee jonge gast, maar zij zijn niet zo. Elk jongeren 

die naar hier komt uit Afghanistan, denkt als een volwassen man. Zij verwachten dat zij 

serieus genomen worden en niet zoals een kind gezien worden. De houding van 

hulpverleners is vaak betuttelend, “als jullie braaf zijn, krijgen jullie van de begeleiders 

een koekje”. Dit ervaren de jongeren als een vernedering. Zij zijn geen kind meer alhoewel 

dat zij soms minderjarig zijn. Door hun verleden werden ze snel volwassen. Dat wilt niet 

zeggen dat zij alles alleen kunnen. Zij hebben te veel verantwoordelijkheden en zorgen in 

hun hoofd, daar bovenop komen al die regels van hier die zij moeten kennen en 

respecteren. Ze hebben ondersteuning nodig van iemand die samen met hen aan de slag 

gaat, niet van iemand die het overneemt en in hun plaats beslist. 

4.11. Verbondenheid  
De jonge vluchtelingen hebben niet enkel hulp maar ook verbondenheid nodig. Er worden 

vaak over hulp en ondersteuning in de literatuur geschreven, maar weinig over behoefte 

aan verbondenheid. De jonge vluchtelingen hebben behoeftes om zich verbonden te 

voelen, de liefde, relatie, warmte, solidariteit enz... Het loopt vaak moeilijk tussen 

Afghaanse jongeren en hulpverleners ook al hebben deze laatste de intentie te helpen.   

Afghaanse jongeren missen begrip bij de hulpverleners, maar zijn toch tevreden met wat 

zij krijgen.  

Vanuit mijn perspectief, zie ik weinig verbondenheid tussen deze twee groepen mensen. 

De hulpverleners, praten vaak over de jongeren maar weinig met de jongeren zelf. De 

hulpverleners zullen meer toenadering moeten zoeken en stappen zetten naar de jongeren 

toe, als zij een verandering willen zien, gewoon van mens tot mens. Wil jij hun voorbeeld 

zijn? Als je verwacht dat ze iets delen over zichzelf… deel iets van jezelf. Als je verwacht 

dat ze tijd voor je maken… maak tijd voor hen. Als je op hen wil rekenen, zorg dat ze 

kunnen rekenen op jou. Als je respect verwacht, behandel hen met respect.  

Als we luisteren naar de jongeren, zonder oordeel, dan komen we te weten hoe we onze 

zorg kunnen afstemmen op wie ze zijn: laaggeschoold of helemaal niet geschoold, niets 

dan oorlog of armoede gekend, weinig opvoeding, culturele verschillen die met elkaar 

botsen, opgebouwde frustratie en boosheid, systematische uitsluiting als deel van een 

etnische minderheid, erg conservatieve manier van kijken en moeilijke omgang met 

Westerse cultuur… 

Het is ook de uitdaging van de jongeren zelf om stappen te durven zetten, zich open te 

stellen voor brugfiguren en opnieuw te leren vertrouwen.  

4.12. Rust   
Elke Afghaanse jongere verlangt naar rust. Zij hebben nood om tot rust en op adem te 

komen. Ze verwoorden dit op erg verschillende manieren: ‘ik wil naar het platteland 

verhuizen’, ‘ik wil naar de stad verhuizen’, ‘ik heb privacy nodig’… Ze zijn onrustig, op zoek. 

Het echte probleem zit vanbinnen. Het risico is wel dat als zij rust vinden, plots alle pijn 

van het verleden naar boven komt. Op dat moment hebben zij ondersteuning nodig.  Op 

maat gemaakte trajecten die de jonge vluchtelingen helpen om dit trauma te verwerken, 

zou veel verandering brengen. Laten we ons niet beperken tot de klassieke therapie, maar 

ook andere methoden voorstellen die hen helpen naar binnen te gaan zoals coaching met 

dieren, natuur wandelingen, training verbindende communicatie en trauma verwerking 

door ervaringsgerichte activiteiten.  De mogelijkheden zijn onbeperkt. Zolang we ons 
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verleden niet verwerken, kunnen we niet zijn wie we willen zijn. We hebben een 

rouwperiode nodig en pas vanuit rust is dit mogelijk. 

4.13. Oude zienswijze 
De tijden veranderen snel. Mensen willen zinnige zakendoen en zelf kunnen beslissen. Dit 

vraagt om een andere manier van samenwerken, samenleven en ook in de hulpverlening 

brengt dit de nodige spanningen. De oudere zienswijze in denken en doen, is een grote 

hindernis geworden voor velen. Ik merk vaak bij hulpverleners dat zij nog steeds op de 

oudere wijze denken en werken. Alles is aan het veranderen en vooruit aan het gaan maar 

de manier van denken en doen blijft hetzelfde. Bv er worden nog steeds voor de jongeren 

beslissingen genomen zonder te vragen wat de jongeren zelf nodig hebben. Dit werkt niet 

meer, jongeren worden bewuster en willen ook inspraak hebben over hun behoeftes. In 

werkelijkheid heeft de hulpverlener het geld en de macht om beslissingen te nemen. Je 

krijgt iets als je aan de voorwaarden voldoet. Er is altijd iets aan gekoppeld, als de 

hulpverlening iets voor de jongeren wil doen. Dit is niet de verbinding waar ik het over 

heb, maar creëert juist steeds meer afstand. Het is zeer frustrerend voor de jongeren en 

haalt alle energie en hoop er hen. 

Anderzijds zie ik ook bij de ouders van de jongeren dezelfde oude denkwijze en 

verwachtingen. Zij stellen hoge eisen aan hun kinderen en willen gehoorzaamheid, zonder 

te vragen wat de jongeren zelf nodig hebben. Dit brengt heel veel spanningen bij de 

jongeren omdat ze niet in staat zijn én hun ouders te respecteren én zichzelf te zijn. 

Het is nodig dat we groeien in ons bewustzijn en overstappen naar het nieuwe denken. 

Een denken vanuit gelijkwaardigheid, waar iedereen belangrijk is, waar iedereen kan 

spreken en waar iedereen gehoord wordt. Als we een verandering willen voor deze situatie 

dan kan het alleen door jongeren te betrekken bij beslissingen, door ook hun meningen en 

hun stem te horen.   

Echte verbinding maken wil zeggen creatiever worden in manieren die de behoefte van 

iedereen vervullen, zonder oordeel, zonder dwang te gebruiken en overal voorwaarden aan 

te hangen.  Bv als je een dag niet naar school gaat, geef ik je geen leefloon. Zonder te 

weten welk probleem deze jongen heeft, wat maakt die mee waarom hij niet naar school 

kan gaan?  Met het uitoefenen van macht en druk ga je er bij de Afghaanse jongeren niet 

komen. Ze zijn al meer gewoon.  
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Het is tijd dat we als begeleiders leren aansturen op een andere manier, rekening houdend 

met deze behoeften van erkenning en autonomie. We gaan niet langer vertellen hoe het 

moet, maar leren om mensen tot bloei te laten komen. Leiderschap anno 2019 is de 

vaardigheid ontwikkelen om mensen tot leven te brengen en levenskracht in mensen 

wakker te maken. Laten we helpen de jongeren in hun kracht te komen. Het gaat over 

vertrouwen, verantwoordelijkheid en ruimte om te ‘falen’.  

Behoeften kaart: 

 

(Foto, eigenbron) 
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5 Conclusie  

De niet-uitgenodigde oorlog die al decennialang in mijn land Afghanistan bezig is, heeft 

ons enkel diepe pijn bezorgd. Het is onzeker hoe lang die oorlog nog gaat duren. De vrede 

gaat alleszins niet tijdens mijn generatie komen. Daar ben ik wel zeker van.  

Enorm veel Afghanen vluchten weg van hun land om te overleven. Diegene die vlucht krijgt 

in het beste geval veiligheid in ruil en misschien zelfs perspectief op een écht leven waarin 

we écht mens kunnen zijn. De achtergeblevenen kunnen in het beste geval overleven 

omdat ze financiële steun krijgen.  

Eens veiligheid bereikt wordt, beginnen andere uitdagingen: integratie en participatie in 

een nieuw land. Dit zijn twee woorden, maar met een grote betekenis.  

Met de volgende vraag ging ik op zoek: “Wat zijn de behoeften van jongvolwassen 

Afghaanse vluchtelingen in Vlaanderen en waarom groeien zo weinig Afghaanse jongeren 

door naar hoger onderwijs en betere jobs?  

Aan de wil van de jongeren zelf ontbreekt het niet. De meeste van de jongeren die ik 

gesproken heb, willen studeren en zichzelf ontwikkelen als zij de mogelijkheden krijgen. 

Maar om te kunnen participeren en integreren, hebben deze jongeren behoeften die eerst 

moeten vervuld worden, anders gaat het niet. Een auto die 1/3 van zijn leven achter de 

rug heeft, moet een groot onderhoud hebben om verder te kunnen.  

Als we het echt menen, kan dit alleen als we de Afghaanse oorlogsvluchtelingen eerst de 

ruimte en ondersteuning geven om onderliggende behoeften te vervullen.  

Het is duidelijk wat deze behoeften zijn. Zowel de jongeren, als experten, als mijn eigen 

ervaring geven aan dat groeien en zelfontwikkeling niet mogelijk zijn als onderliggende 

basisbehoeften niet vervuld zijn.  

Ik kan niet leren en groeien, participeren en integreren: 

als ik niet de ondersteuning krijg die ik nodig heb, terwijl ik nog zo jong ben en de weg 

niet ken;  

als ik geen inkomen heb; 

als de druk van mijn familie te hoog is; 

als ik schulden heb bij mensensmokkelaars; 

als ik stress heb omdat ik moet slagen om mijn leefloon te behouden; 

als ik de taal niet begrijp; 

als mijn verleden me achtervolgt in mijn dromen en ik dit niet kan verwerken;  

als ik met mijn woede geen weg kan; 

als ik in een slechte woning woon; 

als ik op niemand kan rekenen en niets zin heeft; 

als ik niet de mogelijkheid heb te ontspannen en te bewegen; 

als ik mijn gesubsidieerd kot moet afgeven aan een Belg wiens beide ouders werken; 

als wat ik doe, door niemand gezien of gewaardeerd wordt; 

als mijn familie niet begrijpt hoe belangrijk studies zijn en me dit afraadt; 

als ik verscheurd wordt tussen 2 culturen en ik niet weet wie ik zelf ben. 
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De vraag van dit onderzoek naar de onvervulde behoeften van de jongeren die hen 

tegenhoudt om door te groeien, is hiermee beantwoord!  

Meteen wordt een volgende vraag opgeroepen: “willen we hieraan werken?”. Zo ja. Laten 

we dan samenwerken en met alle betrokken partijen op zoek gaan naar manieren die 

werken voor iedereen. Dan pas kunnen we echt voelen en ervaren wat een rijkdom 

diversiteit kan brengen voor onze Vlaamse samenleving.  
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