
“Goedemorgen.
De Afghaan gaf al zijn 

geld uit aan zijn nieuwe thuis. 
Hij vulde het huis tot de nok 
met stoelen en tafels. Dat is 
wat ik gisteren heb gedroomd. 
Ik word gek als dat waar is! 
Hoe zal hij zijn huishuur 
betalen? Elektriciteit, wa-
ter? Hoe zal hij eten? Mis-
schien denkt hij dat hij met 
zijn uitkering in grote luxe 
kan leven. Misschien moet 
hij het verschil tussen tien 
en vijftig euro nog leren.”

Mijn collega zat met de 
handen in het haar.

“Ik hoop dat we hem kun-
nen helpen met wat hij no-
dig heeft, maar ik denk dat 
wat hij nu het meeste nodig 
heeft, tijd is. Tijd om hem 

te helpen op eigen benen 
te staan.” Reageerde mijn 
andere collega gelaten.

In dit werk zetten bezoe-
kers hun stoel vaak in het 
café van onze gedachten. 
Ze nippen hoopvol van 
de koffie voor hen, soms 
wel drie maanden lang. 

Het zijn bezoekers van ver-
schillende nationaliteiten, 
ieder met andere verhalen: 
sommige geschikt voor ro-
mans, andere voor gedichten. 
Maar uiteindelijk zijn het 
allemaal slachtoffers – van 
oorlog, rampen, honger en 
armoede, terrorisme, ziekte of 
een verziekte maatschappij.

Om twee uur wordt alles 
klaargezet voor onze be-

zoekers, die hier leven tus-
sen de hoop om een huis 
te vinden waar zij hun on-
bestendigheid een plaats 
kunnen geven en de vrees 
dat zij die plaats alleen kun-
nen krijgen op de straat. 

Op een tafeltje bij de deur 
staan koffie, thee en suiker 
en met Caritas bedrukte 
koppen. In het midden van 
de ruimte staan vijf tafels 
in een ronde, aan elke tafel 
een bereidwillige vrijwilli-
ger achter een computer. 

Het sociale systeem in deze 
ruimte doet me wel eens den-
ken aan dat van mieren. Het 
is een diersoort waar soms 
wordt op neergekeken maar 
die ons toewijding voor een 
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gemeenschappelijk doel leert.
 
Elke bezoeker zoekt hulp 
bij de organisatie van zijn 
nieuwe leven, begeleiding 
in een land dat sukkelaars 
met menselijkheid omarmt. 

De taalbarrière alleen is 
al genoeg om een vluchte-
ling verward en verslagen 
achter te laten. Een warme 
lach en welgemeende hulp 
doen meer voor hen dan wij 
ons kunnen inbeelden. 

Hij zit naast een van de vrij-
willigers, zijn handen 
op zijn knieën, zijn blik 
gefixeerd op het com-
puterscherm voor hem. 
Hij antwoordt ja op elke 
vraag, dankbaar voor elk 
onderkomen. Hij wil ge-
woon slapen in een sim-
pele kamer, ter grootte 
van zijn simpele dromen, 
en zijn koude lichaam 
door een deken laten om-
armen zoals de aarde en 
de hemel van zijn thuis-
land dat niet konden.
 
Mijn collega legt hem 
zacht onze werking uit. Hij 
mag een kop koffie of thee 
nemen. Hij is niet geïnteres-
seerd in de kwaliteit van de 
huizen of buurten. Zijn inte-
resse wordt volledig in beslag 
genomen door de tederheid 
waarmee hij behandeld wordt, 
alsof hij voordien enkel men-
sen kende die niets dan de taal 
van de wreedheid spraken. 

Schuchter brengt hij uit dat hij 
in Antwerpen wil wonen. Het 

is alsof hij het lawaai van de 
stad nodig heeft om zijn eigen 
stille leed in te verdrinken.

Hoe is deze Afghaan in Euro-
pa gekomen? Hoeveel landen 
heeft hij doorkruist? Wat 
gebeurde er in zijn hoofd aan 
de grenzen van deze landen? 
Heeft hij er vroeger ooit aan 
gedacht dat hij zijn wijk zou 
verlaten en zijn geest zou 
blootstellen aan een wereld 
die op alle vlakken zoveel 
anders is dan de zijne? Kijkt 
hij naar de hemel en hoopt 
hij dat de aarde op dezelfde 

manier grenzeloos kan zijn, 
niet wetende dat ook die he-
mel op kaarten is verdeeld?

Het zijn vragen die de chaos 
in onze hoofden niet helpen 
bedwingen. Integendeel.

Het belangrijkste is dat hij 
hier is en onderdak gevonden 
heeft. Ik zie hoe mijn collega’s 
zijn benodigdheden liefde-
vol zijn huis indragen en een 

lach op zijn droevige gezicht 
schilderen. Hij kijkt het aan 
met de verbazing van een 
kind dat zich opeens tussen 
duizenden cadeaus bevindt. 
 
“Wie heeft, zal nog meer krij-
gen; maar wie niets heeft, 
zal het laatste ontnomen 
worden.” Mijn collega’s ge-
ven hem spullen alsof ze 
deze Bijbelse vloek wilden 
afweren. Maar daar is het 
nog niet gedaan - noch voor 
ons, noch voor de man; 

Wat is het lot van zijn fami-
lie in zijn thuisland? Hij 
hoopt dat ook zij kunnen 
komen, maar hij is zich 
niet bewust van de gren-
zen van de wet, waar deze 
begint en waar ze eindigt. 
Hij droomt, maar in zijn 
dromen zijn er geen wet-
ten en in zijn verbeelding 
bestaan geen grenzen.

Hij begrijpt ook zijn bank-
kaart niet. Zijn taal is niet 
genoeg en zijn zieke ogen 
kunnen hem niet helpen. 
Hij gaat naar de bankbe-
diende en vraagt hem om 

geld. Hij steekt de kaart met 
de code in de ene broekzak 
en het geld in de andere. 

Wreedheden in zijn verleden 
hebben hem geleerd niet te 
vertrouwen op anderen, maar 
ook niet te vertrouwen op zijn 
eigen lichaam dat alcohol niet 
kan weerstaan. Het is een ver-
slaving waar we pas van leer-
den toen hij zei dat hij ervan 
af wilde, al was het misschien 
gewoon zijn pijnlijke verle-
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den dat hij wilde afwerpen. 

Geboren in Afghanistan - 
het land van Afghanen, hoe 
bedriegen namen zichzelf 
– op een geboortedatum 
die misschien louter is ge-
kozen voor de muzikale 
klank, in de tijd van een 
militaire staatsgreep. 

Opgegroeid in het oog 
van een burgeroorlog, te 
midden van extremis-
me en intolerantie. 
Zijn thuisland beroofde hem 
van zijn kindertijd zoals twee 
mannen hem van zijn geld 
hebben beroofd wanneer hij 
die ochtend met een bewolkt 
gezicht bij ons staat, zijn 
hemd onhandig in zijn broek 
gestopt, verdrietig zoals een 
treurwilg die zijn bladeren 
verloor in de herfst, zijn ogen 
gevuld met tranen, hopend dat 
de wet hem zou helpen zijn 
verloren goed terug te krijgen. 

Mijn collega huilt bijna met 
hem mee maar weet dat het 
haar taak is de politie te bel-
len. De Afghaan verlaat het 
kantoor met een blik van 
voldoening. Hij heeft hoop 
dat recht hier wel zal zege-
vieren en vertrouwen dat 
de wet hem zal helpen. 

“Goedemorgen.”

Net als wij ons weer naar ons 
werk keren, wordt er op de 
deur geklopt. Een nieuwe be-
zoeker, een nieuw verhaal.

Zijn gezicht straalt van blijd-
schap en trots. Hij zoekt een 

huis. Hij heeft een verblijfs-
vergunning, zegt hij, en een 
stapel groezelige papieren in 
zijn handen om het te bewij-
zen. Hij toont ons vol fierheid 
de krant die zou bewijzen dat 
de maffia hem op de hielen 
zit. In zijn krant wordt echter 
niet gesproken over de maffia 
en al helemaal niet over hem. 
Zijn stapeltje papieren vertelt 
veel verhalen, maar geen een 
over een verblijfsvergunning. 

Het is geen goede morgen. 

“alsof hij voordien 
enkel mensen kende 

die niets dan de taal van 
de wreedheid spraken.”

Een huis vinden dankzij het Housing-café

Erkende vluchtelingen hebben 2 maanden de tijd 
om het opvangcentrum te verlaten en een woning 
te vinden. Het Housing-café van Caritas helpt hen 
bij deze moeizame zoektocht. 

Er zijn Housing-cafés in Antwerpen, Gent, Brussel 
en Luik. 

www.caritasinternational.be/nl/HC 
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