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JRS Belgium opnieuw op de eerste rij
e Belgische regering wil nog voor 
het parlementair verlof vier Europese 
richtlijnen rond het gemeenschappelijk 

asielsysteem in wet omzetten. Daarvoor is een 
grondige herziening van het vreemdelingen-
recht nodig.

Naast een hele hoop aanpassingen in de 
procedures zullen de strijd tegen zogenoemd 
misbruik en een versterking van het beleid 
van gedwongen terugkeer de hoofdmoot 
uitmaken. Wat dan weer gemakkelijker wordt, 
is migranten opsluiten in gesloten centra. Ook 
de effectiviteit van hun verhaalmogelijkheden 
komt in het gedrang. Alternatieven op detentie, 
die nochtans centraal staan in de Europese 
wetgeving, blinken uit door afwezigheid. 

De lijvige hervorming – het wetsvoorstel is niet 
minder dan 400 bladzijden lang – wordt er 
aan een hels tempo doorgejaagd. Zeker geen 
toeval, want zo is een degelijk democratisch 
debat op voorhand uitgesloten. Het voorstel 
is nochtans al twee jaar in voorbereiding. Het 
Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen 
(UNHCR), het Federaal Migratiecentrum Myria en 
de Ngo’s, waaronder CIRÉ en Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen, werden op het laatste nippertje 
dan toch geconsulteerd. Er was echter voor 
een grondige analyse geen tijd. Zij bedankten 
dan ook voor de twijfelachtige eer.

Tegelijkertijd kondigt de regering een wets-
ontwerp aan dat de politie in bepaalde om-
standigheden toelaat mensen zonder wettig 
verblijf te arresteren in hun woning, om hen 
zo gemakkelijker naar een gesloten centrum 
te kunnen overbrengen. Opnieuw komen de 
basisrechten van vluchtelingen en migranten 
zo in het gedrang. Met alle verdachtmakingen 
aan hun adres stellen wij ons de vraag wanneer 
er een eind zal komen aan de stroom van insti-
tutioneel geweld, en hoe we dat einde kunnen 
helpen bespoedigen. Onze aanwezigheid in 

de gesloten centra brengt ons een bijzondere 
verantwoordelijkheid: de stem van stemloze 
migranten doen klinken, en hun rechten laten 
respecteren. Opnieuw staat JRS Belgium op 
de eerste rij om het fundamentele belang 
van menselijke waardigheid en solidariteit te 
onderstrepen.

En soms beweegt er ook wat… In de vorige 
nieuwsbrief uitten we onze tegenkanting tegen 
het project van de regering om gezinnen met 
kinderen op te sluiten in nieuw te bouwen 
units in het Centrum 127bis. Het Platform 
Kinderen op de Vlucht, waarvan JRS Belgium 
een actief lid is, heeft sindsdien een campagne 
gelanceerd ‘Een kind sluit je niet op. Punt’. De 
resultaten zijn hoopgevend: 130 000 mensen 
bekeken de video op Facebook, 101 organisaties 
ondertekenden de positie, en meer dan tien 
kranten en nieuwsmedia publiceerden artikels. 

Ook dichters uiten hun verontwaardiging over 
de “barbarij aan de grenzen en de misdaden 
die daar worden begaan”. Patrick Chamoiseau 
roept in Frères migrants (Seuil) zijn weerstand 
en hoop uit. Dat geeft moed. Op de laatste 
bladzijde vindt u een uittreksel uit zijn “Dich-
tersverklaring”. Wij nodigen u uit mee te doen.

Baudouin Van Overstraeten,  
Directeur JRS Belgium

Noem mij,  

bevestig mijn  

bestaan



p Together biedt met zijn vrijwilligers 
een onthaal- en begeleidingstraject 
van twaalf maanden aan. Omkaderd 

en gesteund vormen ze samen een lerend 
netwerk. Ieder lost elkaar solidair af. Want 
gemakkelijk is het niet. De vrijwilligers doen 
met heel hun hart een prachtig werk dat de 
moeite waard is. Ze treden uit hun comfortzo-
ne en groeien, komen er sterker uit: het is een 
kans tot zelfontplooiing. Al is de vrucht van 
hun inzet soms pas maanden later te merken. 

En de verwelkomden? Ook zij werken aan 
zichzelf, om hun leven waardig weer in eigen 
handen te nemen. Ze volgen taallessen en 
een opleiding toekomstoriëntering, ze nemen 
deel aan recreatieve activiteiten, ze bouwen 
een sociale kring uit. Ze blikken nuchter terug 
op hun migratieproject. En ze nemen serene 
en bewuste beslissingen over hun verblijf.

Intussen hebben al heel wat verwelkomden 
het traject van Up Together doorlopen. Hoe 
maken ze het na die twaalf maanden? Daarover 
brengen we hier graag (anoniem) verslag uit.

●   Hij vond al na zes maanden zelf onder-
dak en heeft nu het statuut van staatloze 
aangevraagd.

●   Zij vond naar het einde toe mensen met 
wie ze kan samenwonen. Ze heeft een 
nieuw element in haar dossier kunnen 
voorleggen en gaat in beroep tegen haar 
negatieve beslissing.

Winnen aan autonomie, dat is een netwerk bouwen, want je kan het niet alleen. Dat is 
wat de verwelkomden doen tijdens hun Up Togethertraject. Maar wist je dat de vrijwilli-
gers ook aan autonomie winnen? Je waarden concreet maken: ook dat is autonomie. De 
nood om empathie en aanwezigheid te delen groeit in ons land. Wat we in Up Together 
met elkaar uitwisselen, bouwt ons allemaal op. 

JRS-B NEWS - AUGUSTUS 20172

Wat na Up Together?   
Elkaars onmacht doorbreken

 

●   Zij heeft een stevige nieuwe asielaanvraag 
ingediend, die in overweging wordt ge-
nomen. Ze wordt nu opgevangen in een 
open centrum van Fedasil.

● ●  Twee mannen vertrokken naar Duitsland.

●   Hij keerde vrijwillig terug naar Afghanistan.

●    Zij vond onderdak en brengt een dossier 
bij mekaar om naar Canada te kunnen 
migreren.

●    Zij heeft na een paar maanden kennissen 
van voor haar opsluiting teruggevonden 
en wordt nu door hen opgenomen.

●    Hij heeft een nieuwe asielaanvraag inge-
diend, verhuisde naar een open centrum en 
kreeg ten slotte het vluchtelingenstatuut.

Dat deze mensen na twaalf maanden geen 
andere keuze zouden hebben dan terug te 
vallen op het netwerk van Up Together: daar 
hielden we ons hart voor vast. Niet dus! De 
mannen en vrouwen die onderdak vonden, 
deden dat buiten het netwerk. Sommigen 
houden contact met hun voormalige be-
geleider en onthalers. We vinden het heerlijk 
om te zien hoe zij, vertrouwend op hun eigen 
kracht, verder evolueren en hun steentje 
bijdragen aan de samenleving.

Hadden zij na hun bevrijding uit het ‘centrum 
voor illegalen’ zonder meer op straat moeten 
terechtkomen, zonder zelf bij machte te zijn 

hun situatie te veranderen? Hadden zij voor-
bijgangers en inwoners overlast moeten be-
zorgen en het onveiligheidsgevoel versterken? 
Dat is namelijk het resultaat van het huidige 
beleid tegenover de “onverwijderbaren”, die 
niet in België mogen blijven, maar ook niet 
uitgezet kunnen worden.

Hebt u bij het nieuws een hopeloos gevoel, 
omdat u menselijke waardigheid hoog in 
het vaandel draagt? Up Together kan ook u 
helpen uw onmacht te doorbreken. Wil u het 
een kans geven? Surf naar www.jrsbelgium.org  
en klik door naar Up Together. Ieder kan zich 
vrijblijvend aanmelden via een eenvoudig 
formulier. Drie minuten die jouw leven en 
dat van anderen meer schoonheid en meer 
kracht kunnen brengen. Klaar om (onzichtbare) 
tralies en vakjes af te breken? 

Philippe Spegelaere,  
Up Together

Deze groep in Luik ontving Philippe  
voor een infovergadering over Up Together.
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ij had mij herhaaldelijk opgebeld: hij 
zat opgesloten in Merksplas, of ik eens 
langs kon komen. Zijn naam was Jean 

Thompson, afkomstig uit Guinee. We maakten 
een afspraak. Bij mijn eerstvolgende bezoek aan 
het detentiecentrum zat ik in de spreekkamer 
van Blok 4 in spanning op hem te wachten. Er 
werd geklopt en in de deuropening verscheen 
een imposante figuur, een witte badhanddoek 
als een tulband om het hoofd gewikkeld en een 
zwart lapje voor het rechteroog. Het mouwlo-
ze hemdje liet twee gespierde armen vrij. In 
tegenstelling tot dit vervaarlijke uiterlijk klonk 
de stem van de man opvallend zacht. 

Mijnheer Thompson sprak vloeiend Frans. Hij was 
bokser en had een boksclub in Molenbeek. Door 
zijn bokslessen wilde hij de jeugd van de straat 
houden. Hij hield zich ook bezig met poëzie 
en muziek, met name rappen. Op het internet 
kon je een paar filmpjes van hem zien onder 
de artiestennaam Jeannot (Hommage à toutes 
les victimes, Le king poing). Als negentienjarige 
was hij uit Conakry naar België gekomen, hij 
was nu 27. Aan een verblijfsvergunning was 
hij nooit geraakt, ondanks de inspanningen 
van goede advocaten en de sociale diensten 
van Molenbeek. Nadat hij met de politie in 
aanraking gekomen was, werd hij gearresteerd 
en op 12 maart naar het gesloten centrum van 
Merksplas gebracht. 

Jean Thompson sprak rustig, maar met aandrang. 
Onder de ruwe schors leek een goed hart schuil 
te gaan. De imponerende bokser was ook een 
gevoelige man. Die zag nu zijn toekomstproject 
in duigen vallen. Zijn leven in Molenbeek, zijn 
boksclub, zijn vrienden – als hij gerepatrieerd 
werd, was hij dat alles kwijt en moest hij vanaf 
nul opnieuw beginnen. Hij kon zijn verdriet, 
angst en ook boosheid moeilijk inhouden. 

‘Testament’ van een 
gedetineerde

Zijn naam Thompson stamde uit de tijd van de 
slavernij en had hem vervreemd van zijn land. 
‘Nu moet ik terug naar dat land…’ 

Na twee maanden in Merksplas werd Jean 
overgeplaatst naar het repatriëringscentrum 
127bis in Steenokkerzeel. Kort tevoren, op 5 
mei, had hij mij zijn ‘testament’ gestuurd. Eerder 
dan een wilsbeschikking was het een emoti-
onele uitbarsting, een kreet van wanhoop en 
frustratie, van machteloze woede – een kreet 
zoals wij er bij elk bezoek te horen krijgen. Hier 
volgt (met toestemming van Jean) de tekst, een 
beetje ingekort. 

Ik vraag jullie aandacht opdat jullie getuige zouden 
zijn van mijn detentie in Merksplas. Ik word hier 
sinds 12 maart 2017 vastgehouden in afwachting 
dat de Belgische Dienst Vreemdelingenzaken 
mijn levenloze lichaam zal repatriëren, want 
dat zal duidelijk het geval zijn. Ik zal niet op mijn 
twee benen in het vliegtuig stappen, niet zonder 
dat ik in twee gebroken ben en op een brancard 
uitgestrekt. Zo zijn ze immers gewoon te doen met 
onze broeders en zusters die ons zijn voorgegaan 
en die ze met gummistokken afranselen tot ze het 
bewustzijn verliezen, om ze onrechtmatig naar 
hun land van herkomst terug te sturen. 

Ik ben van Guineese nationaliteit en verblijf sinds 
2009 in België. Ik heb meerdere asielaanvragen 
ingediend, die telkens op een negatieve beslissing 
uitgelopen zijn. In 2014 kreeg ik problemen met mijn 
gezondheid. Ik ben duizelig geworden en gevallen. 
Daarna werd ik een week gehospitaliseerd, op de 
spoedafdeling, nadat ik het bewustzijn verloren 
had als gevolg van een hersenbloeding. Sindsdien 
zie ik dubbel en is het zenuwstelsel van mijn rech-
terlichaamshelft beschadigd. Ik lijd bijwijlen aan 
gevoelloosheid, overmatige transpiratie, krampen 
en tintelingen in de rechterarm en -voet. 

Hoewel de behandelend geneesheer mijn ziekte als 
ernstig beschouwt, werden meerdere aanvragen 
tot medische regularisatie afgewezen. Nochtans 
heb ik bewijzen voorgelegd dat de medische zorgen 

in Guinee niet voorhanden en niet toegankelijk 
zijn. Maar de Dienst Vreemdelingenzaken wil mij 
repatriëren, want ze hebben een laissez passer 
bekomen, ik weet niet waarvandaan, om mijn 
stoffelijk overschot te repatriëren. 

Ik ben hulp komen vragen in België wetend dat 
dit land een rechts- en geen schurkenstaat is. Als 
ik in België geen hulp kan krijgen, verkies ik in vrede 
naar een ander land te vertrekken om daar hulp 
te vragen in plaats van me in België het leven te 
laten afnemen of mijn leven terug op nul te zetten 
in het land waar ik vandaan kom. 

Het bloed van al de onschuldige slachtoffers 
van deze mensenhandel smeekt om ons recht te 
verschaffen in Gods naam. Amen. 

In het centrum 127bis gaf Jean bokslessen aan 
medegedetineerden, waardoor hij graag gezien 
was. Nadat hij daar nog eens meer dan een 
maand vastgehouden was, werd hij midden 
juni naar zijn land van herkomst teruggestuurd. 

Pieter-Paul Lembrechts SJ 
Geaccrediteerd bezoeker
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n de gangen van het gesloten centrum 
in Brugge kom ik Joseph tegen. Vorige 
week hebben we wat gepraat over het 

boeddhisme en het christendom; over de 
ziel en de geest…

Ik groet hem vriendelijk: “Hello, how are 
you, Joseph?” Hij is blij verrast dat ik zijn 
naam nog ken. Want hier spreken de 
bewakers hem aan met zijn nummer:  
B 14. Of door de walkietalkies met “Bravo 
14”. Namen zijn moeilijk te onthouden, 
gelijken allemaal op elkaar, veranderen 
steeds weer… Evenveel uitvluchten voor 
een ontmenselijkende praktijk.

Griet Demeestere 
Geaccrediteerd bezoekster

Noem mij, bevestig mijn bestaan,
Noem mij, noem mij, spreek mij aan,
Voor wie ik liefheb, wil ik heten. 

Neeltje Maria Min

idden juni ging de jaarlijkse vorming 
van de Detention Visitors Support 
Group (DVSG) door. Op de DVSG ko-

men bezoekers van JRS uit heel Europa samen. 
Het thema was dit jaar “Emotionele weerstand 
ontwikkelen om burnout te voorkomen”.

Centraal stond het concept compassion fatigue. 
De symptomen lijken op die van depressie en 
bestaan uit een diepe emotionele en fysieke 
vermoeidheid bij de hulpverlener, samen met 
een verschuiving van het gevoel van hoop en 
optimisme betreffende de toekomst en het 
belang van zijn of haar werk. 

Het blootstaan aan de wanhoop en de pijn 
van de mensen in gesloten centra maakt ons 
als JRS-medewerkers een risicogroep voor het 
ontwikkelen van compassion fatigue. Dokter 

“Are you showing signs of burnout?”

De dichters verklaren dat, wat de omstandigheid  

ook is, een kind altijd tot kind-zijn geboren is;  

dat het kind-zijn het zout der aarde is, de grond van 

onze grond, het bloed van alle bloed, dat het kind-zijn 

dus overal thuis is, zoals de ademtocht van de wind,  

het welbevinden van de storm, de vruchtbaarheid  

van de bliksem, prioritair in alles, bij voorbaat plenair  

en vanzelfsprekend burger.
 
 

“Déclaration des poètes” in Frères migrants,  
Patrick Chamoiseau © Éditions du Seuil, 2017  

vertaling David Knapen

Natalie Kenely uit Malta leerde ons tijdens de 
driedaagse hoe dit te voorkomen. 

Een sterk moment dat mij bijblijft is hoe we, met 
pianomuziek op de achtergrond, uitgenodigd 
werden om schriftelijk te reflecteren over de 
manier waarop we in ons werkveld beland 
waren, wat we lonend vinden in onze job, wat 
we met veel plezier geven, en waarvoor we 
dankbaar zijn. Deze oefening ervoer ik als een 
heel positieve vorm van therapie. Het was een 
uitnodiging tot terugdenken aan wat mijn job 
zin geeft, waarom ik ervoor koos en waarom ik 
met veel motivatie en inzet mijn laatste weken 
als geaccrediteerde bezoekster wil doorzetten. 

Laetitia Degomme 
Geaccrediteerd bezoekster


