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een uitgave van Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A)
ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan.

fly away
Wegvliegen . . . asielzoekers willen wegvliegen vanuit hun land,
waar voor hen geen toekomst ligt. Ze vertrekken vanuit hun
geboorteland, zonder iets, naar een plek waar ze veilig zijn
en mogelijkheden hebben. Waar ze als mens behandeld worden.
Om deze reis aan te durven hebben ze moed nodig. Ze weten niet
wat hen onderweg te wachten staat en waar ze terechtkomen. En
ook kracht en doorzettingsvermogen, want eenmaal opgestegen
moeten ze in de lucht zien te blijven en vooruit blijven gaan.
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Asielzoekers moeten het probleem van weerstand overwinnen die
veroorzaakt wordt door hun ‘voorwaartse beweging’. Weerstand
als gevolg van onzekerheid, onveilige situaties, de volledig
afhankelijke positie van de mensen die de reis bepalen, wet- en
regelwetgeving en vele andere onzekere factoren en risico’s.
Onderweg en in het land van aankomst.
Iedere asielzoeker is verschillend gevormd door zijn
ervaringen, normen en waarden, cultuur en de omstandigheden
in het land van herkomst. Syrië? Afghanistan? Somalië? Iran?
Iedere asielzoeker gebruikt zijn eigen kracht om overeind
te blijven en om te blijven vliegen. Om uiteindelijk ergens
te landen waar ze verder kunnen. Als volwaardig mens in een
volwaardige omgeving. In vrijheid.
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Tekst voorwoord van Directeur GCA/Marja Dijkstra
Tekst moet nog komen

De samenstellers van dit boek hebben – net zoals
de medewerkers van GC A – de verhalen van de
geïnterviewde personen voor deze uitgave voor waar
aangenomen. Ze kunnen echter geen aansprakelijkheid
aanvaarden voor de inhoud ervan. Om privacy-redenen
en ter bescherming worden de geïnterviewden alleen
bij hun voornaam genoemd.
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Somalië
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‘They
treat me
as a
human
In Somalia
being. we
are
nothing.’
‘Halkaan bani’aadam
oo kale ayey ila
dhaqmaan.
Soomaaliya waxba
kama nihin.’
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GC A-wachtkamer
inloopspreekuur,
maandag 09.05 uur
In de wachtkamer van de huisarts zit een meisje
met een potje urine in haar hand. Ze meldt zich
bij de doktersassistent en die vraagt haar wat het
probleem is. Het meisje heeft last van buikpijn
en van pijn bij het plassen. Zonder dat we precies
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kunnen duiden waarom, valt Ugbad ons op. Een
meisje, een adolescent met gitzwarte ogen, met een
volwassen blik.
‘Mogen we een foto van je maken.’ Ugbad schudt
nee, maar ze blijft ondanks haar nee toch een beetje
bij ons in de buurt. Op een gegeven moment neemt
ze met haar mobieltje foto’s van ons en dan hebben
we een deal. Als zij foto’s van ons maakt, mogen wij
dat ook van haar doen. Ze nodigt ons uit om langs te
komen. Gebouw 3, kamer 7.
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Somalië,
Ethiopië
en herenigd
in Nederland
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Ugbad komt uit Somalië, is bijna 16 jaar en is met haar moeder

en broertjes en zusjes sinds een half jaar in Nederland. Haar
vader is zijn gezin zes jaar eerder voorgegaan en werkt als
schoonmaker in Den Haag. Hij heeft er al die jaren overgedaan
om genoeg geld bij elkaar te krijgen om zijn gezin, vrouw en
zeven kinderen, naar Nederland te laten komen. Voor Ugbad en
haar familie is het een lange weg geweest. Vanuit Somalië zijn
ze via Ethiopië, waar ze drie jaar en vijf maanden gebleven zijn,
naar Nederland gevlogen. De kinderen doen mee aan cursussen
georganiseerd door het azc, sporten en gaan naar school.
In het netjes onderhouden appartement zijn we meer dan
welkom. Kinderen lopen in en uit. Voor iedereen is er plaats.
Ook voor een gewonde vogel waar het jongste zoontje mee
naar huis komt, behoedzaam verpakt in een witte doek. Alsof
het de gewoonste zaak van de wereld is, wordt de vogel in de
keuken losgelaten, hipt daar rustig rond en krijgt wat water en
brood.
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Somalië
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Ugbad houdt van haar land waar ze is
opgegroeid. Zij laat ons een schrift zien, een
dagboek waarin in haar eigen taal het ware
verhaal van Ugbad staat. Het verhaal dat zij
alleen kent. Op de eerste pagina heeft zij de
Somalische vlag getekend.Als ze vertelt over
haar land, lopen de tranen over haar wangen.
Snel veegt ze die weer weg en maakt haar
verdrietige blik in haar ogen plaats voor een
strijdlustige blik. ‘Ik wil niet meer over Somalië
praten, in mijn geboorteland heb ik geen
toekomst. Ik heb er niets en eigenlijk nog erger,
ik ben er niets.’

13

Somalië is, zoals voor velen,
ook voor Ugbad en haar broers
en zussen een land zonder
toekomst. Vanaf 1991 wordt dit
land volkomen beheerst en
uitgeput door burgeroorlogen. Dit
heeft, samen met de langdurige
droogte, geleid tot zeer slechte
levensomstandigheden. Voor
Ugbad zijn de omstandigheden
nog ongunstiger. In Somalië heb je
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‘high-Somalië’ en ‘low-Somalië’.
‘Wij zijn ‘low-Somalië’, vertelt
Ugbad. En als ‘low-Somalië’ heb je
niets. Geen geld, geen werk, geen

‘high
Somalië’
&‘lowSomalië’

eten, scholing, geen medische
zorg … en dat laatste heeft de
familie helaas aan den lijve
ondervonden. De oudste zoon is,
vanwege gebrek aan medische
zorg en medicijnen, op 17-jarige
leeftijd in Somalië gestorven aan
diabetes.

1.507 Somaliërs
zoeken bescherming in
Nederland, vragen asiel
aan en wonen in azc’s.
(bron: GC A)
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1 pagina: zorgvisie
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Syrië

‘Vanwege onze
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gehandicapte
zoon, konden we
steeds moeilijker
schuilen voor
bomaanvallen.’
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GC A-spreekkamer
praktijkverpleegkundige,
maandag 09.45 uur
Een vrouw met een opgewekt gezicht en haar
gehandicapte zoon zijn in gesprek met de
praktijkverpleegkundige. De jongen in de rolstoel maakt
een tevreden indruk; hij ziet er alleen wat ‘snotterig’ uit.
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Mijn zoon en ik
hadden medische
zorg nodig

Na het consult komen we in gesprek met de vrouw, die

Gastvrij opent Fatima haar deur en al snel verzamelt het

zelf verpleegkundige is, en die inderdaad bevestigt dat

gezin zich rond de tafel. Abdullah, de jongen die we in het

haar zoon verkouden is. ‘Vanwege zijn handicap ben ik

gezondheidscentrum zagen, voelt zich al weer wat beter en

met hem extra voorzichtig en vind ik het prettig als een

wordt voortgeduwd door zijn broertje Lyan van 6 jaar. Het gezin

verkoudheid snel en adequaat behandeld wordt.’

maakt een uitgebalanceerde indruk en vormt met elkaar een

Ze nodigt ons uit bij haar thuis om de rest van de familie,

eenheid en het blijkt dat ze dat sinds een paar maanden ook

behalve haar man die een dag weg is, te ontmoeten.

weer zijn! Fatima vertelt dat ze vanuit Syrië alleen gevlucht is

Fatima, afkomstig uit Syrië, blijkt een positieve, nuchtere

naar Nederland en dat haar man en kinderen pas later gevolgd

vrouw te zijn die doortastend handelt en als de situatie

zijn.

erom vraagt de weg naar gezondheidszorg goed weet

‘Mijn man en ik werkten beiden als verpleger, maar het

te vinden. ‘Ik heb ook een keer de Praktijklijn van GC A

werd te moeilijk voor ons om te overleven. Gevechten en

gebeld. Het was midden in de nacht en mijn zoon kreeg

bombardementen noodzaakten ons om schuilplaatsen te

een enorme pijnaanval die ik niet kon verklaren. Ik

zoeken. Vanwege de handicap van Abdulla, hij is zes weken te

belde en kreeg een praktijkassistent aan de lijn, aan wie

vroeg geboren, is geestelijk en lichamelijk gehandicapt en zit in

ik met behulp van een tolk die zij had ingeschakeld, mijn

een rolstoel, werd het voor ons veel te gevaarlijk omdat we met

verhaal kon doen. Zij hebben geregeld dat ik met de taxi

hem niet konden vluchten. We waren niet snel genoeg, konden

met mijn zoon naar de SEH van het ziekenhuis kon. Daar

niet met hem naar de kelder of naar andere schuilplaatsen.

aangekomen werd een niersteen geconstateerd die hij

Bovendien was iedere behandeling voor Abdullah stoppk

enkele dagen later gelukkig zelf uitgeplast heeft.’

kreeg borstkanker. In Syrië ben ik nog geopereerd, mijn borst is
afgezet, maar verdere behandeling was niet meer mogelijk.
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Dankbaar
Mijn zus woonde al in Nederland, dus dat was voor ons de beste optie. Ik ben alleen
naar Nederland vertrokken om te kijken wat de mogelijkheden waren om hier met
elkaar een toekomst op te bouwen. Met geleend geld vloog ik naar Nederland. Die
maanden leefde ik in grote onzekerheid over mijn gezin, maar tegelijkertijd had ik
het te druk met uit te zoeken hoe ik mijn gezin hier zou kunnen krijgen. ’s Nachts,
als ik alleen in bed lag, was dat lastiger. Ik was veilig, maar hoe zat het met mijn man
en kinderen. Hoe ging het met ze? Zouden ze naar Nederland kunnen komen?
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Wanneer? Telefonisch contact met Syrië was maar zo nu en dan mogelijk en als
we contact hadden werden we vaak afgekapt. Na zo’n contact bleef ik bezorgd en
gefrustreerd achter. Niet precies op de hoogte zijn van wat er in Syrië gebeurde, deed
pijn aan mijn hart en het was vooral Abdulla waar ik me zorgen over maakte. Zo’n
kwetsbaar kind dat vanaf de geboorte afhankelijk is van jouw zorg en aandacht,
is voor een moeder haar achilleshiel. De gedachte ‘ik wil mijn gezin veilig hebben’,
was mijn drive om het hier alleen vol te houden en het papierwerk in orde te
maken en het is me gelukt. In januari 2014 werd ons gezin herenigd en sindsdien
overkomen ons eigenlijk alleen maar goede dingen. Toen mijn man en de kinderen
hier kwamen zijn ze allen door GC A onderzocht, hebben ze injecties en medicijnen
gekregen en is bepaald wat wij als gezin op gezondheidsgebied nodig hadden.
Abdulla heeft een goede rolstoel gekregen, die speciaal voor hem op maat is
gemaakt. En hij is weer met fysiotherapie gestart. Hij wordt gemasseerd en dat doet
hem zo goed. Hij voelt zich hier gelukkig omdat zijn lijf minder pijn doen. Ook voor
mij is de hormoonbehandeling tegen borstkanker weer opgestart en zie ik iedere
drie maanden een dokter en daar ben ik dankbaar voor. Nederland is het beste dat
ons is overkomen. We leven veilig en we krijgen goede gezondheidszorg voor mij en
mijn kinderen. Misschien dat Abdulla later wel naar een speciale school kan, dat zou
helemaal mooi zijn. Mensen in Nederland zijn goede mensen.’
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Basmla 10 jaar
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Syrië: miljoenen
mensen op drift
Vanaf maart 2011 worden in Syrië grote

demonstraties georganiseerd tegen het
repressieve regime van Assad. Aanvankelijk
zijn het vreedzame demonstraties, maar
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Assad treedt hard op en zet het leger in.
De onlusten veranderen al snel in een
burgeroorlog wanneer de opstandelingen
naar de wapens grijpen. Er is geweld in
het gehele land. Zeer regelmatig vinden
er explosies en gevechten plaats. Ook zijn
er luchtaanvallen en bombardementen.
Vooral op plekken waar veel burgers zijn.
Het Syrische leger en de veiligheidsdiensten
maken zich schuldig aan grootschalige
mensenrechtenschendingen. Ook
sommige opstandelingen begaan
mensenrechtenschendingen, zij het op
kleinere schaal. Volgens schattingen van
de VN zijn bij de burgeroorlog al meer dan
100.000 mensen omgekomen. Ruim 4
miljoen Syriërs zijn binnen Syrië op de vlucht
geslagen (ontheemd) en 2,6 miljoen Syriërs
vluchten naar omliggende landen, met name
Libanon, Jordanië, Turkije, Irak en Egypte.

6.424 Syriërs zoeken
bescherming in Nederland,
vragen asiel aan
en wonen in azc’s.
(bron: GC A)
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Servië
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Rosa houdt het gezin
draaiende en zorgt voor
de twee kinderen.
‘Of eigenlijk drie’ zegt
haar man zelf, ‘want ik ben
het grootste kind’.
Rosa az, aki működteti a családot, és gondját viseli
a két gyereknek. ‘Valójában három gyereknek’ - szólt
közbe a férje, ‘ugyanis én vagyok a legnagyobb gyerek’.
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GC A-spreekkamer huisarts,
dinsdagmiddag 14.00 uur
In de spreekkamer zit een grote man, met een vriendelijke uitstraling,
samen met zijn vrouw tegenover de huisarts. De man heeft vele
gezondheidsproblemen. Ernstig overgewicht, geopereerd aan een
darmtumor, pijn aan het linkerbeen en de linkerhelft van gezicht ‘hangt’
zo nu en dan. En hij heeft last van angstaanvallen die tot hyperventilatie
leiden.
‘Hart vannacht zo hard slaan, ik was zo bang’, zo vertelt hij de huisarts.
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Voor zijn overgewicht wordt hij behandeld. Een maand geleden heeft de
GC A-huisarts hem gezegd:
‘Als je zo doorgaat, ben je over een paar jaar dood en laat je je vrouw en
twee kinderen achter.’
Die boodschap kwam aan ... Dieetadviezen en een sportprogramma dat
afgestemd is op zijn mogelijkheden, vooral veel lopen en fietsen, hebben
een eerste voorzichtig resultaat. De huisarts meet zijn bloeddruk en
constateert dat die te hoog is. Deze man, Karoly genaamd (34) en zijn
vrouw Rosa (36), die ook last heeft van angststoornissen, slaapproblemen
en hoofdpijn, komen geregeld bij GC A. Naast de huisartsenzorg regelt GC
A ook de toegang voor de specialisten in het ziekenhuis die Karoly moet
bezoeken.
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Traumatische
avond

Karoly en Rosa, een Roma-familie, komen uit Servië en

hebben twee kinderen: zoon Ferenz van 13 jaar en dochter
Olga van 6 jaar. Als grootste minderheidsgroep in Servië
hebben Roma-zigeuners het niet makkelijk. Zij worden
gediscrimineerd en zijn uitgesloten van de samenleving.

Karoly en zijn gezin hadden het relatief gezien nog goed voor
elkaar: een baan, Karoly was bouwvakker bij een spijkerfabriek,
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een mooi huis, dat hij samen met zijn vader en broer gebouwd
had, en getrouwd met zijn grote liefde Rosa. Tot die ene
traumatische avond …
Karoly vertelt. ‘Mijn baas was een groot man en wilde
burgemeester worden. In ruil voor hun stem moest ik aan
zigeunergezinnen voedselpakketten uitdelen. In het begin
deed ik mee aan deze vorm van omkoping, maar ik kreeg er
genoeg van en liet dat mijn baas weten, hetgeen uitliep op
ruzie. Vanwege mijn ‘bedrog’ zijn ze op een avond mijn huis
binnengevallen en hebben ze mijn vrouw verkracht en met een
mes gestoken. Ik had een pistool tegen mijn hoofd en moest
samen met mijn twee kinderen (toen 6 maanden en 8 jaar)
toekijken hoe ze Rosa misbruikten. Daarna hebben ze ons huis
in brand gestoken. We hebben onszelf kunnen redden, maar we
hadden niets meer, zelfs geen paspoort. Zo snel als we konden,
zijn we uit Servië gevlucht, dat is nu vijf jaar en vier maanden
geleden. Via Duitsland zijn we in Nederland aangekomen. Bij
aankomst bleek Rosa zwanger te zijn. Het kind hebben we laten
aborteren. We zouden daar niet mee kunnen leven. Het was
niet ons kind. Het was niet mijn kind.’

37

Schuldgevoel
Rosa heeft angststoornissen en slaapt nauwelijks. Ze durft niet alleen de
caravan uit; ze voelt zich het prettigst in de woonkamer van de caravan.
Als ze boodschappen gaat doen, neemt ze altijd haar man of een van de
kinderen mee. Ook kan Rosa niet tegen grote gezelschappen.
‘Veel mensen maken me bang.’ Rosa houdt het gezin draaiende en zorgt
voor de twee kinderen.
‘Of eigenlijk drie,’ zegt haar man zelf, ‘want ik ben het grootste kind.’
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‘Ik ben vrouw en man tegelijk, ik ben alles’, aldus Rosa. Een keer per week
praat ze, in haar eigen taal via een tolk, en wordt ze begeleid door een
GGZ-consulent van GC A om haar trauma te verwerken. Voor Karoly en
Rosa is het moeilijk om samen te praten over wat er in Servië gebeurd is.
Karoly kan het niet, als hij eraan terugdenkt, krijgt hij een waas voor zijn
ogen en wordt zijn gevoel overheerst door woede. ‘En mijn schuldgevoel’,
voegt hij toe. ‘Als ik het spel van mijn baas had meegespeeld, zou er niets
gebeurd zijn.’ Door er niet over te praten, wil hij het achter zich laten.
‘Gebeurd is gebeurd, ik wil door, alles komt goed. Ik ben sterk en wil alleen
maar vooruitdenken.’ Dat geldt niet voor Rosa. Zij is blij dat ze een keer
per week kan praten over hetgeen zij mee heeft moeten maken. En ze is
vaak te vinden in een kapelletje, dicht in de buurt van het azc. Samen met
haar dochtertje die naast haar fietst, gaat ze ernaartoe. Alleen durft ze
niet. Daar ‘praat’ ze en heeft ze een moment voor zichzelf en haar eigen
gedachten.
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Elf
centimeter
kwijt!
Sinds zijn vlucht uit Servië is Karoly kilo’s aangekomen.
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GC A stimuleert hem om te bewegen, om te fietsen en zijn
kind van school te halen. Hij heeft een zorgvuldig
opgebouwd trainingsschema en heeft de opdracht
gekregen om bij te houden wat hij dagelijks eet. Een
verstoord eetpatroon: geen ontbijt, weinig lunch, ’s avonds
een uitgebreide maaltijd en te veel bier. Zijn gewicht moet
naar beneden en dat is een hele klus, zowel voor zijn vouw
als voor GC A-praktijkverpleegkundige, die hem wekelijks
weegt en zijn omvang meet. Iedere centimeter eraf wordt
door haar toegejuicht.
‘Geweldig, en nu zo doorgaan, gewicht hetzelfde maar je bent
al 11 cm buikomvang kwijt en dat is het meest belangrijk.’
Ook Rosa moet hem in de gaten houden. Ze stimuleert
hem in zijn beweging en ze zorgt dat ze gezond kookt. Een
pan vers gemaakte soep staat op het fornuis. Wekelijks traint
hij met de sportcoach Stevie die GC A voor hem geregeld
heeft. Het gaat niet van harte. Puffend en steunend komt
Karoly in beweging en maakt hij zin in zijn sportuurtje. Ook
al heeft hij nog een lange weg te gaan, de eerste kilo’s en
centimeters zijn eraf.
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Een lieve man en lieve vader
Rosa en Karoly hebben het goed

‘Als het mooi weer is
gaan we picknicken
bij het meer hier
vlakbij.Wat een
heerlijke dag is dat
dan. Dan is alle
stress weg en voel
ik me gelukkig.’

samen, ondanks dat Karoly de laatste

Ondanks alles zitten ze niet bij de pakken neer.

jaren volgens Rosa ‘een andere man’ is

Ze vinden rust in het azc, kunnen vrij rondlopen

geworden. Zijn medische gezondheid,

en ervaren geen discriminatie. Ze hopen dat

zijn trauma in Servië, afstand nemen

ze mogen blijven en een bestaan kunnen

van alles wat hij heeft opgebouwd

opbouwen in Nederland. Ze krijgen medische

en zijn vlucht hebben zijn tol geëist.

zorg voor de complexe gezondheidssituatie

Een grote, stevige man. Een lieve man

van Karoly, en medicijnen. ‘Als ik in Servië

voor Rosa en een lieve vader voor zijn

darmkanker had gehad, was ik nu dood geweest.

kinderen die dol op hem zijn. Echter,

Geen geld betekent daar geen zorg. En de

achter deze grote beer, schuilt een

kinderen hebben hier kans op scholing en wij

onzekere, angstige en zenuwachtige

kunnen hier een betere toekomst voor onszelf

man met een continue ‘knoop’ in zijn

opbouwen.’ Terug durven en willen ze niet.

maag. Hij kan geen besluiten nemen
en is in zijn doen en laten volkomen
afhankelijk van Rosa.
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‘In de Roma-
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cultuur dragen
meisjes en
vrouwen
lang haar.
Als de moeder
van een meisje
sterft, dan knipt
ze haar haren.
Rosa’s moeder
is gestorven,
maar Olga
heeft nog
steeds haar
babyharen.’
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Servië:
Roma onderaan de
maatschappelijke ladder
Roma zijn de grootste etnische minderheid in Europa.
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Ze worden systematisch gediscrimineerd in het
onderwijs en bij huisvesting. Sommige Roma worden
getroffen door racistisch geweld, waarop vaak niet
adequaat gereageerd wordt door politie en justitie.
Vooroordelen over Roma zijn wijdverspreid en
racistische uitingen, ook die van overheidsfunctionaris,
blijven veelal onweersproken. Roma staan vrijwel in alle
Europese landen onderaan de maatschappelijke ladder.
Gemiddeld hebben Roma een slechtere gezondheid,
een veel lager opleidingsniveau en hoge werkloosheid.
Dit is geen onvermijdelijk gevolg van armoede maar
de consequentie van hardnekkige en wijdverbreide
mensenrechtenschendingen die geworteld zijn in
vooroordelen en institutionele discriminatie. Sinds
2009 mogen burgers uit de Westelijke Balkan zonder
visum naar de Schengen-zone reizen, en daar wordt
vooral door de Servische Roma-minderheid gebruik
van gemaakt. Via Hongarije reizen ze door naar andere
EU-landen waar ze vervolgens asiel aanvragen.

46 Serviërs zoeken
bescherming in Nederland, vragen
asiel aan en wonen in azc’s.
(bron: GC A)
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1 pagina: ontstaan, doelstelling
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iran

‘Veel asielzoekers
wachten op
hun leven.
Dat zal mij
’niet gebeuren
زندگی بسیاری از پناهجویان دچار
وقفه و انتظار میشود بی آنکه کار
مفیدی را انجام دهند .این موضوع
برای من اتفاق نخواهد افتاد
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GC A-balie tijdens het
inloopspreekuur ,
woensdag 09.15 uur
Een jonge vrouw, met een strijdlustige blik in haar ogen zit in de
wachtkamer. Ze is een bekende voor de medewerkers van GC A,
want ze werkt in het Open Leer Centrum van het azc. ‘Hi Nafiseh,
waarmee kan ik je helpen?’ ‘Ik heb last van mijn linkerarm, dat is al
een tijdje zo, dus ik dacht nu maar eens bij jullie langs te gaan.’
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Als een van de weinige ‘baliegesprekken’ verloopt dit gesprek
in soepel Nederlands. Nafiseh is ruim twee jaar in Nederland en
spreekt goed Nederlands. De praktijkassistent maakt een afspraak
met de huisarts voor die middag, die haar vervolgens naar de
fysiotherapeut verwijst. Het bleek een zenuwkwestie te zijn en
verwacht wordt dat de klachten na een aantal afspraken met de
fysiotherapeut en wat oefeningen verdwenen zullen zijn. Nafisah
vindt het prettig om haar verhaal te doen en ze wil vooral laten
zien dat asielzoekers al in een azc actief kunnen zijn met het
opbouwen van een nieuw leven.
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‘Ik sta niet toe

De overheid controleert
54

‘Wij hadden een goed leven in Iran. Ik ben een van

aan. We hadden contact via social media en hoorden

de drie dochters en we hebben een gelukkige jeugd

op die manier waar en wanneer de opstanden

gekend. Wij waren moslim, maar mijn vader was

waren. Na de verkiezing van 2009, die winnaar

geen radicale moslim. Hij heeft ons opgevoed met

Mahmood Ahmadinez tot president heeft gemaakt,

eigen keuzevrijheid, hetgeen uitzonderlijk was in die

ben je als tegenstander van hem niet meer veilig. De

tijd en omgeving. Ik werkte als secretaresse bij een

geheime dienst weet je altijd op te sporen en heeft

energiebedrijf en volgde een horecaopleiding. En had

een onzichtbaar netwerk dat overal infiltreert. Zo

een eigen leven.

had mijn buurman relaties met de geheime dienst

Vijf jaar geleden kwam Iran in opstand en ontstond

en wist hij van onze deelname aan de protesten. We

The Green Movement: een prodemocratische

werden als familie bedreigd, niet lichamelijk, maar

beweging die op een niet-gewelddadige manier

met telefoontjes en met leuzen die op de muren van

strijdt voor de rechten van de burger. Een beweging

ons huis geschilderd werden. Mijn zus is opgepakt

tegen het bestaande Islamitische revolutionaire

door de politie en sindsdien hebben we niets meer

regime. Ik heb, samen met mijn zus en een

van haar gehoord. Twee jaar geleden ben ik tegelijk

vriendinnengroep, meegedaan aan de protesten. Wij

met vijftig mensen uit Iran naar Nederland gekomen.

streden voornamelijk voor de vrijheid en tegen de

Het land was niet meer veilig voor mij. Via Facebook

onderdrukking van vrouwen. Iran is een dictatoriaal

blijf ik op de hoogte van de situatie van tegenstanders

land en dat is voor vrouwen het lastigst. Alles wordt

van het regime. Gisteren las ik nog dat iemand die net

door de overheid bepaald en gecontroleerd. Je

als ik mee heeft gedaan aan de protesten, is opgepakt

kleding, wanneer je naar buiten mag, wat je doet en

en gemarteld in de gevangenis. Niemand durft iets te

met wie je moet trouwen. De politie zit altijd achter je

zeggen of ergens tegenin te gaan.

dat ik door iets of
iemand belemmerd
word in mijn doen
en laten. Dat is
een belangrijke
reden voor mij dat
ik voorlopig niet
actief op zoek ga
naar een man om
een relatie op te
bouwen. Bovendien
zullen Nederlandse
mannen snel denken
dat ik contact
met ze wil om een
verblijfsvergunning
te kunnen krijgen.’
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Over een paar jaar?
Dan heb ik hopelijk een
verblijfsvergunning,
een baan waar ik mijn
kwaliteiten in kwijt kan
en waar ik kan bijdragen
aan de Nederlandse
economie en misschien
een leuke vriend.
Ja, eigenlijk hoop ik
dat ik dan een gewoon
leven heb.

Vrij in Nederland
Natuurlijk mis ik mijn vrienden in Iran en mis ik mijn
oorspronkelijke werk, maar hier heb ik iets dat ik in Iran nooit
zou krijgen: vrijheid van meningsuiting. Ik voel me vrij in
Nederland en doe wat ik wil. Drie dagen per week studeer ik
Nederlands (mogelijk gemaakt door de UAF, Stichting voor
Vluchteling-Studenten, die hoger opgeleide vluchtelingen
helpt bij studie en werk) en ik werk een dag per week in
het Open Leer Centrum van het azc. Ik zie hier zoveel
mogelijkheden en ik ga overal achteraan. Ik ben een leven aan
het opbouwen binnen en buiten het azc en ga met vrienden
van mijn studie naar de bioscoop. Ik zie hier om me heen dat
veel asielzoekers wachten. Wachten op hun leven. Dat zal
mij niet gebeuren. Ik ga mijn eigen weg en sta niet toe dat ik
door iets of iemand belemmerd word in mijn doen en laten.
Toen ik net in Nederland kwam, ben ik me gaan oriënteren op
verschillende geloven. Ik voelde me niet thuis in de Islam. Ik
ben er zelfs bang voor. Ik vond me in de Bijbel en Jezus, voor
mij is hij de redder. Iets waarvoor ik in Iran vermoord zou
worden. Ik ben anderhalf jaar geleden gedoopt tot Christen en
sindsdien voel ik me een veel rustiger mens.’

57

Iran: repressie na
hervormingen
Sinds de revolutie van 1979 en het afzetten van de sjah is

Iran een Islamitische Republiek. Liberale en conservatieve
periodes wisselen elkaar af. Het huidige regime is uiterst

repressief. Bekeerlingen, homoseksuelen en opposanten
lopen gevaar. Het rechtssysteem van Iran is gebaseerd op
de islamitische wetgeving. De regels zijn niet altijd helemaal
duidelijk. Demonstraties worden door de overheid
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hardhandig uiteen geslagen. Mensen worden gearresteerd
en velen van hen krijgen na oneerlijke schijnprocessen
vaak lange gevangenisstraffen opgelegd of worden ter dood
veroordeeld. Voor vrouwen en meisjes vanaf 9 jaar gelden
strenge kledingvoorschriften. Ze mogen in het openbaar
niet meer laten zien dan hun handen en gezicht. De vormen
van het lichaam mogen niet zichtbaar zijn.

674 Iraniërs
zoeken bescherming in Nederland,
vragen asiel aan en wonen in azc’s.

(bron: GC A)
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Afghanistan
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‘Vijftien uur
hebben we door
het bos gelopen,
met twee kleine
kinderen en
een pasgeboren
baby.’
63

GC A-inloopspreekuur,
triage door praktijkassistent
aan de balie,
donderdag 09.20 uur
64

Bij GC A staat een jong echtpaar, een vader en

De moeder gaat met het kleine meisje naar de

moeder, met hun dochtertje op moeders arm.

wc en komt met een potje urine terug. Na het

Het meisje huilt en heeft rode wangetjes. Het

testen van de urine, blijkt dat er leukocyten,

zijn Sadaf en Khawja met een van hun drie

witte bloedcellen, in de urine zitten en dat ze

kinderen, Muzdalifa van 4 jaar.

blaasontsteking heeft. Voor de middag wordt
een afspraak gemaakt met de huisarts. Ook

Hello, what can I do for you?

de vader en moeder van het meisje voelen
zich niet goed. Moeder Khawja heeft last van

My daughter is sick, she has pain here (de

haar hoofdhuid die jeukt. Als ze krabt, gaat het

moeder wijst naar het buik en ruggetje). She

bloeden. En ze heeft haaruitval. Vader Sadaf

has also pain when so goes to toilet and she has

heeft last van zijn rug en enorme hoofdpijn. ‘I

a fever.

had no sleep tonight, the pain was too much.’
Ook de vader en moeder bezoeken die middag

Is it possible to take now some urine from her?

de huisarts.

Yes, I’ll try.
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‘Monazah
gives us joy
and happiness’
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Hoogzwanger op de vlucht
Sadaf, Khawja en de kinderen komen uit

Onder toeziend oog van haar man vertelt

Afghanistan en hebben eind augustus 2013

Khawja wat ze kwijt wil. Soms kijkt ze

hun moederland verlaten. De reis heeft meer

twijfelend naar haar man, die voornamelijk

dan drie maanden geduurd, Khawja was

stil is. Aan alles kun je merken dat er meer

hoogzwanger en heeft in Turkije haar kindje

is, veel meer … want haar verhaal over hun

ter wereld gebracht. Met de pasgeboren

vlucht is niet volledig. Ze vertelt en eindigt

Monazah en de kleine kinderen Belal en

haar relaas met een liefdevolle, warme blik:

Muzdalifa bereikten ze, na een uitputtende

‘Mijn kleine meisje van toen een paar weken

reis, uiteindelijk begin december Nederland.

oud, heeft me gered. Voor haar moest ik

Sadaf en Khawja gaan gebukt onder het feit

door. Zij was de enige in mijn gezin die nog

dat ze in het azc niet kunnen werken. Sadaf:

helemaal van mij afhankelijk was.’

‘Ik wil zo graag een baan, want dat geeft mij
afleiding. Ik kan nu alleen maar denken en
piekeren: hoe komen ik en mijn jonge gezin
uit deze situatie. Mijn hoofd en maag kunnen
daar niet tegen.’
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We moesten door …
maar naar wat eigenlijk?
68

Khawja: ‘Het leven in Afghanistan was niet

moment was hulp het enige dat wij nodig hadden.

meer veilig voor ons jonge gezin. Ons huis

Hulp, een uitweg. Uiteindelijk kwamen we uit op

werd aangevallen, het had te maken met het

een weg en na tien minuten kwam er een auto die

werk van mijn man. Wij moesten dood. Ik was

de politie waarschuwde, maar dat kon ons toen

hoogzwanger en voelde me zo kwetsbaar. We

niets meer schelen. Het enige waaraan ik dacht

werden opgevangen door een vriend, maar

was: help mij en de kinderen. Op het politiebureau

daar moesten we weg, want we brachten ook

kregen we wat te eten en drinken. Mijn lichaam

zijn gezin in gevaar. Vanwege onze veiligheid

maakte door de uitputting geen melk meer aan.

konden we niemand laten weten dat we zouden

Op de koude, betonnen vloer zijn we in slaap

vluchten. Dat betekende dat we ook geen afscheid

gevallen. We hoorden dat we in Bulgarije waren.

hebben kunnen nemen van onze dierbaren.

Na drie dagen werden we naar een gevangenis

Mijn schoonvader heeft onze reis betaald en het

overgebracht, waar tien tot twaalf families in één

is ons gelukt om, ondanks mijn vergevorderde

grote ruimte bij elkaar gestopt werden. Met één wc

zwangerschap waardoor ik eigenlijk niet meer

voor zo’n tweehonderd mensen, overdag een glas

mocht vliegen, vanuit Afghanistan Turkije te

thee en wat brood en een avondmaaltijd bestaande

bereiken, waar ik in Istanbul ben bevallen. Twee

uit aardappels of rijst. Voor mij was het moeilijk

weken na de bevalling vluchtten we met onze

om mijn kindje te blijven voeden. We hebben

pasgeboren baby Monazah, onze twee andere

daar een maand gezeten, toen een vrouwelijke

kinderen en nog twee families verder. Te voet

advocaat onze reddende engel bleek te zijn: ‘You

door de bossen, in busjes … niet wetende waar

are from Afghanistan? Tonight you can go out. I’ll

we waren, waar we naartoe gingen en continu

help you.’ Als jonge vrouw was zij gegrepen door

bewust van het gevaar dat we door de politie

onze situatie en zorgde ze voor een schuiladres

konden worden opgepakt. We moesten heel stil

waar we nog tien dagen zijn gebleven. Van ons

zijn, niemand mocht ons opmerken. Als de baby

laatste geld heeft zij onze reis naar Nederland

geluidjes begon te maken, gaf ik haar meteen

kunnen regelen. Ik ben ervan overtuigd dat zij zelf

borstvoeding zodat ze stil werd. We hebben 15 uur

ook heeft meebetaald. Wij hadden het geluk dat zij

door het bos gelopen, zonder eten en drinken.

op ons pad gekomen is, alsof zij door iemand was

Uitgeput kwamen we stap voor stap vooruit, we

gestuurd. Misschien wel door ons toen pas geboren

moesten door naar … ja, naar wat eigenlijk. Op dat

baby’tje Monazah.’
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Afghanistan:
Regelmatig
onrust, geweld
en aanslagen
In Afghanistan heerst al decennia lang oorlog.

1.242 Afghanen
zoeken bescherming
in Nederland,
vragen asiel aan
en wonen in azc’s.
(bron: GC A)

Halverwege de jaren negentig nemen de

strenggelovige taliban de macht over. Zij stichten
een staat volgens de sharia – de islamitische
wetgeving. Vrouwen krijgen het zwaar. Zij mogen
niet zonder mannelijke begeleiding de straat op
en krijgen geen onderwijs. Na de aanslagen van
11 september 2001 starten de Verenigde Staten
een militaire operatie in Afghanistan om de
trainingskampen van Al Qaida te vernietigen
en komt er een nieuwe regering onder leiding
van president Karzai. Even lijkt het beter
te gaan, maar de taliban zijn niet definitief
verslagen. Ondanks de aanwezigheid van
internationale VN-vredesmacht verslechtert de
veiligheidssituatie al jaren. Er wordt gevochten in
grote delen van het land, vooral in het zuiden en
oosten en de taliban rukken steeds verder op.
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Congo

‘GOD IS
MIJN VADER’
74

‘Dieu est mon père.’
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GC A-spreekkamer huisarts,
donderdag 15.10 uur
Een diepzwarte man loopt de spreekkamer van de huisarts
binnen. Tegen een vergoeding werkt hij bij de technische
dienst van het centrum, doet allerhande klusjes en is overal
en nergens te vinden. De meeste medewerkers en bewoners
kennen Yao, hoewel ‘kennen’ een groot woord is. Ze weten
wie hij is, dat hij iedereen vriendelijk toeknikt en daar is
eigenlijk het meeste mee gezegd. Yao, zoals is een man van
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weinig woorden en dat wordt door iedereen geaccepteerd.
Tijdens zijn werk heeft hij zich verwond, is daarvoor
behandeld en komt vanwege een ontsteking aan de wond
bij de huisarts.
We gaan met Yao buiten op een bankje zitten. Vragend
kijkt hij ons aan. Hij vertelt dat hij sinds 10 oktober 2000
in Nederland is, dat hij gevlucht is uit Congo en dat hij zijn
vrouw en vijf kinderen daar heeft achtergelaten. Sinds zijn
vlucht heeft hij geen enkel contact met zijn gezin gehad,
hij weet niet waar ze zijn of dat ze überhaupt nog leven.
En al die tijd denkt hij dag en nacht aan ze. Hij heeft geen
behoefte aan vrienden en is het liefst alleen. Zijn werk is
voor hem belangrijk, maar nog belangrijker voor hem is zijn
liefde voor God. ‘Ik heb God gevraagd me te helpen, hij heeft
me hier gebracht en wijst mij de weg.’
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Congo:
oorlogen en
ziekten
80

Sinds de onafhankelijkheid in 1960 kent
de Democratische Republiek Congo een
geschiedenis van conflicten. De burgeroorlog
en genocide in Rwanda had grote impact
op Congo en leidde tot een burgeroorlog
van 1997 tot 2003. In juli 2006 werden
de eerste democratische verkiezingen in
45 jaar gehouden. De gekozen president
Joseph Kabila stond voor de moeilijke taak
buitenlandse milities het land uit te krijgen
en de rebellen te ontwapenen. Dit leverde
opnieuw strijd op tussen het regeringsleger
en de rebellen, die immer voort woedt. Leden
van zowel het leger als diverse gewapende
groeperingen en milities begaan nog steeds

230 Congolezen
zoeken bescherming
in Nederland,
vragen asiel aan en
wonen in azc’s.
(bron: GC A)

op grote schaal mensenrechtenschendingen.
De burgerbevolking wordt jarenlang getroffen
met grootschalige ontheemding tot gevolg.
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Syrië

84

‘Binnen een jaar
spreek ik goed
genoeg Nederlands
om als jurist te
kunnen werken.’
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Spreekkamer
praktijkverpleegkundige,
vrijdag 09.55 uur
De praktijkverpleegkundige zit achter
haar bureau te telefoneren. Ze is in
gesprek met een verzorgde, goed
geklede man en vraagt om een tolk.
‘Een Syrische Arabische tolk heb ik
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momenteel niet beschikbaar, ik probeer
nu een klassiek Arabische’, zegt de
vrouwenstem door de telefoon.
De man, Abdulhanan genaamd (50),
heeft last van zijn nek en omdat de
praktijkverpleegkundige de man nog
niet eerder bij het gezondheidscentrum
heeft gezien, wil zij voor de zekerheid
wat verder doorvragen over zijn
klachten.
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Welgestelde familie
Abdulhanan is nog maar anderhalve maand
geleden in Nederland met zijn gezin herenigd. Hij
was al eerder naar Nederland gekomen en heeft zes
maanden uitgekeken naar de familiehereniging.
‘Wat heerlijk om iedereen weer bij me te hebben,
niets is dan meer belangrijk. Zo lang we maar met
zijn zessen zijn.’ In Syrië was de situatie niet meer
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veilig voor het gezin van Abdulhanan. Hun huis
was gebombardeerd; er was niets meer van over.
Ze hebben twee fotoboekjes nog kunnen redden
en die worden als een dierbaar bezit gekoesterd in
hun nieuwe leven hier. In Syrië leidden ze een goed
leven. Abdulhanan is jurist en zijn jongere vrouw
Mzeana (32) muzieklerares. Met hun vier kinderen
vormen ze een welgestelde familie die geniet van
het leven en van elkaar. Mzeana: ‘Wij woonden in
Ar-Raqqah; een grote stad en vergeleken met de
mensen op het platteland was onze situatie beter.
Bovendien hadden wij de middelen om Syrië te
verlaten op het moment dat dat voor ons nodig was.
Na een bombardement op ons huis hebben we de
knoop doorgehakt en zijn we gevlucht.’
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Aanpassen
Als geen ander weten zij hoe belangrijk onderwijs
is voor een succesvolle toekomst en dat willen zij
hun kinderen niet ontzeggen. ‘In Syrië is er niets
meer: geen elektriciteit, geen gezondheidszorg en de
kinderen waren al drie jaar niet naar school geweest.’
De familie is positief ingesteld en realiseert zich dat
ze zich hier zo snel als mogelijk moet aanpassen om
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de kans op een baan te vergroten. En daar hoort bij
dat de familie het Nederlands onder de knie krijgt.
‘Ik ben veel in de bibliotheek hier vlakbij en leen
daar leerboeken Nederlands – Arabisch. Ieder dag
studeren mijn vrouw en ik samen. In de ochtend
twee uur en ’s avonds twee uur. Ik denk dat ik binnen
een jaar goed genoeg Nederlands spreek om hier
als jurist aan de slag te kunnen. Dan kan ik me hier
nuttig maken en kunnen we als de oorlog in Syrië
weer voorbij is terug naar ons eigen land.’
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Iedereen
gelijk
In een azc woont iedereen op een

94

klein aantal vierkante meters
vreedzaam naast elkaar. Ongeacht
huidskleur, afkomst, geloof,
rijkdom, opleiding … iedereen is
hier gelijk en iedereen laat de
ander de ander zijn. Het is niet te
geloven dat dat hier mogelijk is,
terwijl ze juist om deze redenen uit
hun eigen land zijn gevlucht.
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