
Het lijkt of we slechts 
holle zinnen zijn. Bete-
kenisloze constructies 

die zwervers voorbijlopen 
zonder enige aandacht te 
schenken aan de versplinte-
ring van onze menselijkheid. 
Het lijkt of het ongewone 
sterft in de gewoonte en alsof 
het leven zonder dak of thuis 
niet langer onnatuurlijk is. 
Een lichaam blootgesteld 
aan koude en pijn is iets nor-
maals geworden, iets wat 
we accepteren en waarmee 
we leven. We staan voor 
een dakloze zoals voor een 
surrealistisch schilderij van 
Dalí of Magritte en verwon-
deren ons over de estheti-
sche aantrekkingskracht van 
het beeld. We lopen van de 
ene zwerver alsof we in een 
museum van het ene tafe-

reel naar het andere gaan.

Een beeld van een man die 
tussen de vuilniszakken ligt, 
zijn gescheurde winterhanden 
uit zijn versleten mouwen 
haalt en ter plekke urineert, 
met cynische verontwaar-
diging over de voorbijgan-
gers, zijn leven en zijn tijd. 
Een technologische tijd die 
nog steeds een einde moet 
maken aan armoede, hon-
ger en dakloosheid, maar al 
wel een knop wist voort te 
brengen die hele steden met 
één druk kan vernietigen.

Een beeld van een vrouw 
die de jeugd van haar 
kind inruilt door de mo-
derne mens te smeken 

om wat menselijkheid.

Een beeld van een man die op 
zijn hurken zit en zijn lichaam 
bedekt met een vuilniszak, 
terwijl hij wacht op het geld 
voor een maal dat zijn rom-
melende maag zal stillen tot 
de ochtend. De ochtend die 
teleurstelling brengt en die hij 
zo graag zou overslaan door 
de nacht aan de nacht te naai-
en, zodat hij niet uit zijn dro-
men gewekt hoeft te worden. 
Het is pas in die dromen dat 
hij rustig kan slapen, beschut 
van de voeten van voorbijgan-
gers die hij bedelt om illusies.

Ze worden op straat gezet 
in de vorm van schilderijen 
in een openluchtmuseum.

Sommigen van ons passeren 
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hen zonder aandacht. Ande-
ren staan even stil en verwon-
deren zich over de afstotende 
aantrekkingskracht van zoveel 
ellende. Nog anderen stoppen, 
roepen de hemel even aan, 
maar wandelen dan toch snel 
door. De stille hemel voor de 
hongerige. Alsof het de hon-
gerlijders zijn die de gevolgen 
dragen van Adams fout toen 
hij in Gods valstrik van de 
appel trapte. Het is dezelfde 
appel die Adam deed vallen 
en Newton op het hoofd viel, 
die Steve Jobs introduceerde 
in het technologietijdperk en 
waar miljoenen daklozen 
en hongerlijders slechts 
van kunnen dromen.

Er zijn miljoenen dak-
lozen wereldwijd. Dui-
zenden mensen zijn 
ontheemd in dit land al-
leen. Sommigen van hen 
talmen door de straten 
en dromen van de stilte 
in het rumoer van de sta-
tions. Anderen worden 
tussen de straat, een fami-
lielid of vriend geslingerd.

De wereld van de daklo-
zen is na achttien jaar nu met 
minstens één verminderd. 
Caritas had de eer om hem na 
achttien jaar naar huisvesting 
te begeleiden en de winter 
van zijn botten te verdrijven.

De Afrikaanse man kwam de 
eerste keer bij ons met zijn 
verblijfspapieren in zijn han-
den en achttien jaar teleur-
stelling op zijn gebogen rug. 
“Ik zoek een thuis. Ik heb nu 
de kans om hier te wonen, de 

steun van de staat en het recht 
om als mens te leven,” zei hij.

Achttien jaar van ontheem-
ding en overlevingsstrijd 
zou een grotere prijs moeten 
verdienen dan een appar-
tement van nog geen vijftig 
vierkante meter. Hij zag de 
dood, honger, koude, ziekte 
en achttien lentes die ver-
schenen en verdwenen, maar 
zelf verdween hij nooit.

Achttien jaar lang droeg hij 
de naam van dakloze en het 
beroep van zwerver. Het is 

een van de gruwelen van deze 
tijd dat de onverwachte sta-
tus van de vluchteling nog 
eens verzwaard wordt met 
die van dakloze. Als hij niet 
dakloos was geweest, was hij 
misschien een wilde slak-
kenvanger geweest, of een 
geleerde en redacteur van 
goddelijke teksten over ge-
lijkheid en rechtvaardigheid.

Achttien jaar zou genoeg kun-

nen zijn om iemands naam, 
geschiedenis, land, moeder en 
moedertaal te doen vergeten.

Het zou genoeg kunnen zijn 
om te vergeten hoe zijn moe-
der hem naast de maniok-
struik de laatste keer zag.

“Mijn zoon,

Wanneer je van de ene stad 
naar de andere trekt en de 
successen aan elkaar rijgt, 
denk dan aan alle keren 
dat ik je op mijn rug droeg 

en niet moe werd.

Wanneer je van tepel 
naar tepel gaat, denk dan 
aan hoe ik je zoogde.

Wanneer je jouw zwarte 
kostuum draagt en je rode 
das knoopt, denk dan aan 
de keren dat ik mijn li-
chaam naakt maakte om 
het jouwe te bedekken.

Wanneer je huilt van het 
lachen, denk dan aan de 
tranen van mijn ogen.

Denk aan mij en vergeet me 
niet, net zoals je ook je klei-
ne broer niet mag vergeten 
als hij genoeg heeft van de 
zon en de rauwe cacao.”

Het lijkt erop dat hij het niet 
is vergeten. Hij draagt een 
kleine vlag van zijn land op 
zijn hemd, als een geluks-
brenger die hem terugbrengt 
naar het Afrikaanse lommer 
en de rijst die hij eet met zijn 
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naar zon geurende handen.

Het duurde niet lang voor 
hij een huis vond. Dit is 
waarschijnlijk de eerste keer 
dat hij geluk heeft. Hopelijk 
is het niet de laatste keer.

Ik zag zijn huis toen ik 
hem de tafel hielp binnen-
brengen die hij van Caritas 
had gekregen. Zijn huis 
was met wit bedekt. Witte 
muren, witte plafonds, witte 
deuren en witte ramen. Alsof 
hij de donkere lege nach-
ten erin wilde verdrinken.

Ik zei voor de grap dat hij 
nu alleen een vriendin nodig 
had om zijn eenzaamheid te 
troosten. In het Frans met een 
Afrikaans accent haalde hij 
zijn schouder op. “Pas impor-
tant”. Hij hing zijn jas aan de 
kapstok en met het bovenste 
knopje van zijn hemd bevrijd-
de hij de bewoners van zijn 
hart, en daarmee ook zichzelf.

“Witte muren, witte 
plafonds, witte deuren 

en witte ramen. Alsof hij 
de donkere lege nachten 
erin wilde verdrinken”

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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