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Een kind
sluit je niet op

Caritas: geen job
maar een missie

We dachten dat de Golfoorlog
het oorlogshoofdstuk af zou
sluiten, maar jammer genoeg
brak 8 jaar geleden een nieuw
tragisch conflict uit in Syrië.
Caritas is voor de vluchtelingen
meer dan een dienstverlener
want liefde is zoveel omvattender. We willen een cultuur van
delen, van solidariteit en van
vrede verspreiden. Daarom werken we ook met onze Syrische
broeders en niet alleen voor hen.
Wij willen hen helpen de oorlog
te boven te komen, een oorlog
die het leven heeft gekost aan
meer dan 500.000 mensen, die
de meeste Syrische steden en
eeuwenoud erfgoed heeft vernield en die miljoenen vrouwen
en kinderen op de vlucht heeft
gedreven.

Vandaag bedanken we iedereen die ons geholpen heeft om
nieuwe bruggen tussen mensen
te bouwen. Vrede is ons uiteindelijk doel en we willen niets
liever dan dat bereiken. Vrede
bestaat niet enkel tussen vrienden maar wordt met vijanden
gesloten. Vrede is geen goed dat
kan verkocht of gekocht worden, ze vraagt opbouwwerk en
verzoening. Of zoals paus Johannes Paulus II ooit zei: geen
vrede zonder rechtvaardigheid,
geen rechtvaardigheid zonder
vergeving. De rol van Caritas
Jordanië is dan ook grenzeloze
liefde brengen zonder discriminatie, elke broeder betrekken in
ons aanbod om echte vrede te
brengen in zijn hart.
Laat me nog eens herhalen hoe
dankbaar ik ben voor jullie liefde, solidariteit en steun. Samen
zullen we verandering brengen.
Zelfs al duwt het leven ons in
een bepaalde richting, we zullen
het leven dwingen om te doen
wat wij voor ogen hebben.

Wael Suleiman,
Directeur Caritas Jordanië

© Isabel Corthier

S

inds 1969, het Israëlisch-Arabisch conflict,
vangt Caritas Jordanië
mannen, vrouwen, kinderen en
bejaarden op die de gruwel van
de oorlog zijn ontvlucht. Caritas
Jordanië heeft geen taak maar
een roeping: een boodschap van
solidariteit, rechtvaardigheid,
liefde en bovenal vrede brengen.
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Oproep Jordanië

Gure en dure
wintermaanden

Ondanks de niet aflatende inspanningen van Caritas Jordanië
en ander ngo’s gaat de situatie van
de vluchtelingen erop achteruit.
De overheid heeft beslist om enkel
nog in de kampen medische hulp
te subsidiëren. Vluchtelingen buiten de kampen moeten alles zelf
betalen en dat is voor de meesten
niet haalbaar. De belastingen op
voedsel werden verhoogd. De
officiële hulp is afgenomen bij
gebrek aan internationale steun.
Toegang tot water, onderwijs en
hygiëne loopt mank. Ouders zien
zich genoodzaakt hun kinderen
de straat op te sturen om met karweitjes geld te verdienen in plaats
van school te kunnen lopen - een
overlevingsstrategie.

Armoede
Jordanië geniet van een mediterraan klimaat maar in de winter
kan het in de bergen en de woes4

hebben geen werk.” Aan het woord
is Dana Shaheen, communicatiemedewerker bij Caritas Jordanië.

Caritas Jordanië
Caritas Jordanië werd opgericht
in 1967 om de vluchtelingen en
Jordaniërs te helpen die te lijden

Een 20-tal families uit Ghouta (Syrië) leven hier in de buurt van Mafraq (Jordanië)
in erg barre omstandigheden.

© Caritas Jordanië
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tijn flink koud zijn. Vele gezinnen
hebben het moeilijk dan, maar
voor de vluchtelingen is het vaak
een kwestie van overleven. Ook
in de stad. “Er zijn geen officiële
cijfers maar de armoede in Jordanië
is groot. Heel wat families leven in
vervallen huizen waar er onvoldoende isolatie is en geen verwarming.
In de winter gebruiken ze dekens en
primitieve verwarmingstoestellen
om zich te verwarmen. Ze moeten
brandstof kopen, warme kleren en
schoenen voor hun kinderen bovenop hun eten en andere noodzakelijke
spullen. Er moet ook huur betaald
worden, al is hun huis maar een stal.
En als gevolg van hun levensomstandigheden hebben ze vaker medische
zorg nodig… En daar is geen geld
voor want de meeste vluchtelingen

s

Hopeloosheid,
frustratie en gebrek aan
perspectieven bepalen
het leven van de bijna
vergeten vluchtelingen
in Jordanië. Vooral de
winter is hard. Caritas
biedt weerwerk.

© Isabel Corthier

te kunnen helpen. Ze telt 370 medewerkers en maar liefst 3.000
vrijwilligers waaronder ook heel
wat vluchtelingen die zich inzetten voor de meest kwetsbaren,
zonder onderscheid.

s

Syrische vluchtelingen krijgen
steun in een Caritascentrum in
Amman, Jordanië

Afhankelijkheid
verminderen
Vele van de vluchtelingenfamilies
zijn al jaren afhankelijk van hulp.
Om hen deels uit die situatie van
onmacht en passiviteit te halen,
werkt Caritas Jordanië sinds
enige tijd met een kaartsysteem
waarop geld wordt overgemaakt.
Op die manier kunnen gezinnen
zelf beslissen over hun aankopen.

“De grootste noden zijn voedsel, medische verzorging en huurgeld, maar
de samenstelling en de specifieke
behoeften kunnen nogal verschillen van familie tot familie”, weet
Dana. “Zelfbeslissingsrecht geeft een
stukje waardigheid terug. De mensen
worden van dichtbij begeleid: er zijn
informatiemomenten, persoonlijke
budgetbegeleiding. Heel belangrijk
om de effectiviteit van de hulpverlening te garanderen.”
Een ander initiatief in dit verband is ‘cash for work’. Syrische
en Iraakse vluchtelingen krijgen
een opleiding en daarna 50 dagen
werkgelegenheid in de landbouw,

“Wij zorgen voor basisbenodigdheden: eten, huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs … maar we doen
eigenlijk meer dan dat. We zijn er
om psychische pijn te helen, hoop te
geven, mensen te verbinden, we proberen te leven volgens het principe
van één grote menselijke familie,”
zegt Wael Suleiman, directeur van
Caritas Jordanië, in een toespraak
n.a.v. de 50ste verjaardag van de
organisatie.
Onze Caritaspartner werkt niet in
vluchtelingenkampen maar kiest
ervoor zeer kwetsbare mensen te
steunen die over het Jordaanse
grondgebied verspreid leven. Caritas Jordanië heeft kantoren in
alle 12 districten van het land om
ook mensen in afgelegen gebieden

© Caritas Jordanië

hadden onder de Zesdaagse oorlog. Door de jaren heen heeft de
organisatie heel wat programma’s
uitgewerkt voor verarmde bevolkingsgroepen, zowel voor vluchtelingen, voor migrantenfamilies
als voor Jordaniërs.

Abu-Abdallah, hier met zijn jongste zoon van twee, woont sinds 2013 met
zijn vrouw en zeven kinderen in Jordanië. In Syrië verkocht hij bouwmateriaal en werkte hij als vrachtwagenbestuurder. In Jordanië heeft hij geen
werk. Het is zijn oudste zoon van achttien die wat geld verdient als dagloner op boerderijen. “Ik wil er koste wat kost voor zorgen dat mijn kinderen
opnieuw een goed leven hebben en niets tekortkomen. Zoals in Syrië, waar
ik als vader in alles wat nodig was kon voorzien. Ik zou graag teruggaan
naar Syrië maar niet vooraleer er vrede heerst en het er veilig is voor de
kinderen”
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Oproep Jordanië

de artisanale sector of in afvalbeheer.

Psychologische
en medische zorg
“Heel wat vluchtelingen zijn getraumatiseerd door de tragische gebeurtenissen in hun land en tijdens hun
vlucht. Er zijn de slachtoffers van
martelingen en misbruik, en er zijn
mensen die daarvan getuige zijn geweest zijn. Vooral kinderen hebben
hier speciale aandacht nodig. We
zien ook heel wat eenzaamheid”,
gaat Dana verder. “Via een intakegesprek proberen we te achterhalen
welke hulp nodig is. Wij hebben
onze eigen hulpverleners maar ook
een netwerk van gespecialiseerde
diensten waar we indien nodig naar
doorverwijzen. We organiseren ook
infosessies rond werkgelegenheid, en
rechten en plichten van huurders. En
last but not least integratie bevorderende activiteiten die een harmonieuze samenleving bevorderen en de
eenzaamheid doorbreken. ”
Vluchtelingen kunnen bij Caritas
Jordanië ook terecht voor medische hulpverlening – zowel voor
basiszorg als voor specialisaties.
Bijzondere aandacht gaat naar
prenatale consultaties en moederen kindzorg. ■

Jordanië: gastland voor vluchtelingen
De oprichting van de staat Israël in
1948 zorgde voor een toevloed van
Palestijnse vluchtelingen richting
Jordanië. Naar aanleiding van de
Israëlisch/Arabische oorlog van
1967 kwamen er daar nog een flink
pak bij. De inval van Irak in Koeweit zorgde voor een toestroom
van Irakezen en de burgeroorlog
in Syrië deed de Syriërs Jordanië
ontdekken
Hoeveel Syrische vluchtelingen zijn
er nu precies in Jordanië?
Volgens de cijfers van het UNHCR
(de vluchtelingenorganisatie van de
Verenigde Naties) – april 2018 – zijn
er dat 661.859. Maar niemand die
het precies weet, want niet iedere
vluchteling is geregistreerd bij het
UNHCR. Minder dan 20 % van de
vluchtelingen leeft in een vluchtelingenkamp. De meerderheid van de
Syrische vluchtelingen in Jordanië
leeft bij particulieren of op zichzelf.
Volgens een volkstelling in 2015
zouden er 1,265 miljoen Syrische
vluchtelingen zijn, zowat 13,2% van
de totale bevolking van het land.
Daarnaast zijn er ook nog eens naar
schatting 350.000 Irakezen en 2,4
miljoen Palestijnen die er al vele
jaren wonen.

Uitdagingen voor de samenleving
De jarenlange gastvrijheid van de
Jordaniërs is bewonderenswaardig.
De overheid zorgt voor omkadering
maar het grote aantal vluchtelingen
in de steden veroorzaakt na al die
tijd toch wel spanningen. Voor de
opvang heeft het land internationale
hulp nodig en die is de laatste jaren
jammer genoeg sterk afgenomen.
Jordanië beschikt maar over een
beperkt aantal natuurlijke rijkdommen. Er zijn geen olie-of gasvoorraden, het is een van de water-armste
landen ter wereld en maar 6% van
het land bestaat uit landbouwgrond.
De economische groei van Jordanië
is de laatste jaren getemperd door
de instabiele situatie in de regio en
het toerisme zit aan de grond. Er is
weinig industrie. Dat heeft sporen
nagelaten, zeker op het vlak van de
werkloosheid, die heel hoog is. De
grote bevolkingsdruk veroorzaakt
stijgende huur- en waterprijzen
Sinds het begin van de Syrische
crisis eist de Jordaanse regering
dat humanitaire hulpverleners minstens 30% van hun hulp voor zeer
kwetsbare Jordaniërs bestemmen.
Een rechtvaardig en wijs besluit.
Op die manier kan een deel van de
spanningen afgezwakt worden.

Zij hebben uw steun broodnodig!
, Uw gift zorgt voor eten, verwarming, medisch zorg…

© Isabel Corthier

basisbehoeften.
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, Uw gift helpt mensen overleven en hun waardigheid

terugwinnen.

, Uw gift geeft hoop.

Bedankt!

Campagne

Ons gevecht tegen de honger
in Niger

Pinda’s pellen?
De resultaten tellen!
De vrouwen die pinda’s ontvingen
voor de productie van pindaolie
en pindapasta, kregen een training hoe ze het best de handen in
elkaar kunnen slaan. Het afgelopen kwartaal konden de vrouwen
profiteren van een aanzienlijke
prijsstijging van de pindaolie, die
ging van 800 naar 1.250 CFA (van
€ 1,22 naar € 1,91).
Vrouwen getuigen dat de inkomsten van de productie van pindaolie een welkome aanvulling
betekenden van hun huishoudbudget (voor de aankoop van

In de streek van Gafati en Droum
werden helaas schapenpokken
vastgesteld. Gelukkig bleven de
dieren in de dorpen waar wij een
geitenproject hebben lopen, gespaard dankzij een vaccinatieprogramma dat wij hadden opgezet.

Met de pindanoten gaf u de basis
voor een toekomst zonder honger.
Dank u wel!

Het EMMo P5-programma heeft
41 putboringen op de site van
Lallachi in Droum uitgevoerd.
De boorputten worden dankbaar
gebruikt door 256 tuinbouwers,
waaronder 57 vrouwen. 55 motorpompen zijn ter beschikking
gesteld van de site.

Het gaat vooruit
met de geiten
Het geitenproject verloopt
voorspoedig en de vrouwen
vonden genoeg voedsel voor hun
dieren de afgelopen maanden.
Ze maakten ook gebruik van het
regenseizoen om strovoorraden
aan te leggen. Door de realisatie
van het geitjesproject kunnen
we de ondervoeding blijvend
afwenden.
Uw gift zorgt voor structurele
verandering omdat de geitjes ook
doorgegeven worden aan andere
hulpbehoevende vrouwen. Gedurende deze periode registreerden

we 182 geitenjongen. Vrouwen die
een jaar geleden nog geen dieren
hadden, hebben nu meerdere
geiten en kunnen in hun eigen
levensonderhoud voorzien.

Nieuwe hoop uit
waterputten

© Isabel Corthier
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DAVY DEWITTE

granen, schoolgeld, ziektekosten)
en u maakte ook het volgende
mogelijk:
- Een beetje sparen voor de gezinnen.
- Ontwikkellen van kleine stukken
land om zelf pinda’s te telen.
- Aankopen van een of twee geiten voor de fok.

© Isabel Corthier

We kregen bemoedigend
nieuws van onze
lokale Caritas-partner
CADEV Maradi,
Niger! Een overzichtje
van wat we dankzij
uw steun aan onze
septembercampagne
samen gerealiseerd
hebben in de strijd tegen
de honger.

Er werden daarnaast 150 landbouwkits (schop, hark, gieter,
schoffel,…), evenals aanzienlijke
hoeveelheden zaden (kool, sla,
tomaat, ui, aardappelen) aan de
landbouwers bezorgd. De landbouwtechnieken die aan de producenten worden geleerd, zijn:
- Aanleg van percelen voor het
verplanten van jonge planten.
- Plantenkweek.
- Gebruik, frequentie en dosering
van meststoffen.
- Organische bemesting (compost).
- Dichtheid van aanplanting van
gewassen.
- Productie van organische pesticiden op basis van lokale bestanddelen (peper, tabak, zeep, ...). ■
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Sulawesi - Indonesië

Solidariteit schept
hoop: bedankt!

Leven of dood, het was een
kwestie van seconden voor Umi
Sumbajono, toen op 28 september
2018 de aarde beefde op het Indonesische eiland Sulawesi. Ze greep
haar twee kleinkinderen vast en
rende haar ziel uit het lijf om ze in
veiligheid te brengen.
De aardbeving met een kracht
van 7,5 op de schaal van Richter
werd gevolgd door een tsunami en honderden naschokken.
Haar huis, haar hele buurt werd
compleet bedolven onder een
modderstroom. “We hebben alles
moeten achterlaten, de eerste nacht
hebben we onder de blote hemel geslapen, zonder dekens. Nu leven we
in een tent, we overleven met de hulp
die we van Caritas krijgen”.
8

Caritas International België heeft
geen expats in Indonesië, wij
werken samen met onze lokale
partner Caritas Indonesië ‘Karina’ - voor onze structurele
projecten en nu dus ook voor
de noodhulp. Dit is een bewuste keuze. Als organisatie van de
Kerk heeft ‘Karina’ medewerkers
en vrijwilligers in elk bisdom van
Indonesië, zo ook op het eiland
Sulawesi. Het zijn deze mensen
die met hun ervaring (onder meer
in de nasleep van de tsunami in
2004) onmiddellijk de handen uit
de mouwen steken in de eerste
uren na de ramp: meezoeken naar
overlevenden, puinruimen, mensen in veiligheid brengen en eten
en drinken voorzien.

10.000 families blijven
steunen
Het gaat moeilijk in het begin
omwille van het uitvallen van de
communicatiemiddelen, vernielde wegen, moeilijk bereikbare
afgelegen dorpen, hulpgoederen die maar met mondjesmaat
overgebracht kunnen worden uit
verder gelegen regio’s, tekort aan
brandstof.

Umi, hier met een van haar kleinkinderen, krijgt hulpgoederen van
Caritas.

Caritasmedewerkers en vrijwilligers helpen in de eerste weken
6.000 huishoudens met voedsel
(rijst, olie, ingeblikte sardines…),
water, dekens. We delen pakketten
uit met shampoo, tandenborstels en tandpasta, handdoeken,
maandverband, wegwerpluiers,
muggennetten … 9.900 tentzeilen
worden tijdelijke onderkomens.

“Wij zijn erg dankbaar omdat zo veel
mensen ons helpen en bezorgd zijn
om ons. Sommige mensen hebben
geholpen bij het installeren van een
watertank en hebben voor drinkwater gezorgd. Dat is heel belangrijk
voor ons. Een van mijn kleinkinderen kreeg ook babyvoeding”, getuigt
Umi.

© M.J. Wijiastuti – Caritas VS
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Onmiddellijk na de ramp

s

Indonesië is een zeer
rampgevoelig land. De
mensen zijn wel wat
gewoon maar geliefden
onder het puin verliezen,
een thuis moeten
achterlaten, het went
nooit. De grote solidariteit
ter plaatse en hier bij ons
schept hoop.

“ank you for helping us”
© M.J. Wijiastuti – Caritas VS

Umi Sumbajono, een overlevende

Een deel van deze problemen
zijn ondertussen opgelost maar
de weg naar herstel is nog lang.
Er zijn bijvoorbeeld nog 87.000
mensen die leven in evacuatiecentra of informele kampen, of
bij familie zijn ingetrokken. Al
deze mensen moeten hun leven
terug op de rails krijgen.
Caritas Indonesië heeft momenteel 9 subdistricten in Palu,
Siggi en Donggala als prioritair
aangeduid. Op korte termijn blijft
Caritas dringende hulpgoederen
verdelen aan meer dan 10.000
gezinnen. Waar de lokale markt
het toelaat, geven we ook cash
geld. Zo kunnen gezinnen zelf
voor hun specifieke noden aankopen doen. Zolang waterbronnen

niet schoongemaakt of hersteld
zijn, zorgen we voor watertanks.
We verdelen materiaal en werktuigen voor het herstellen van
huizen.
Binnen het jaar willen we 200
gezinnen een opleiding geven die
hen mogelijkheden biedt om een
inkomen te verwerven. Wie de
cursussen regelmatig bijwoont
en een degelijk ‘business plan’
heeft, helpen we met een kleine
som geld om hun zaak herop
te starten of met iets nieuws te
beginnen. 7 dorpen zullen onder
begeleiding samenwerken bij het
uittekenen van een rampenplan
en het nemen van preventiemaatregelen om de schade bij eventuele nieuwe rampen te beperken.
Caritas zal ook psychologische
begeleiding voorzien voor mensen
die hun traumatische ervaringen
moeilijk kunnen verwerken.

warmende reacties kunnen wij
samen met onze Caritaspartners
in een eerste fase ervoor zorgen
dat minstens 10.000 gezinnen zoals dat van Umi - opnieuw in
een toekomst geloven. “Ik ben erg
dankbaar omdat ik dit overleefd heb.
Ik weet niet wat het lot voor ons in
petto heeft, ik weet niet hoelang we
nog in tenten moeten leven. Maar we
zijn niet alleen. Dank u voor jullie
hulp.” ■

U maakt dit mogelijk

, 4.400 mensen zijn zwaargewond

Eind november hadden we al iets
meer dan 400.000 euro voor de
slachtoffers van de aardbeving
in Sulawesi. Dankzij uw hartver-

Sulawesi:
aardbeving en tsunami
Menselijk leed in cijfers…

, 2.077 mensen verloren het leven
, 1.084 mensen zijn vermist
, 211.000 mensen zijn hun huis
ontvlucht
, 68.000 huizen liepen schade op
Bron Indonesische overheid (BNPB) –
23 oktober 2018

Consortium 12-12: samen meer levens redden!
Het consortium 12-12 is een platform dat de 7 belangrijke Belgische
ngo’s die actief zijn op het gebied
van humanitaire noodhulp samenbrengt: Caritas International, het
Belgische Rode Kruis, Handicap
International, Dokters van de Wereld,
Oxfam Solidariteit, Plan International België en Unicef België.
Bij een ramp of humanitaire crisis
organiseert het consortium een

gezamenlijke fondsenwervingscampagne om de kosten zoveel mogelijk
te drukken. Hierdoor kunnen de
ngo-leden de hulpverlening aan de
bevolking in de getroffen gebieden
maximaliseren.
De giften die op het centrale rekeningnummer terechtkomen worden
verdeeld onder de 7 lidorganisaties
op basis van een verdeelsleutel
die jaarlijks wordt herberekend en
gebaseerd is op de giften die de

organisaties ontvangen hebben over de
voorbije drie jaar. Caritas International krijgt momenteel
8,66 % van de ingezamelde fondsen.
Zoals u weet is ook voor de slachtoffers op Sulawesi een gezamenlijke
inzamelactie opgezet. Die heeft op
23 november al meer dan 3 miljoen
euro opgebracht.
Meer info op www.1212.be
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I am Caritas

Jubilarissen, parochies, jonge ouders,
studenten, vrijwilligers, verenigingen,
solidaire eigenaars, bedrijven,
muzikanten, feestvierders: we kunnen
jammer genoeg niet iedereen bij naam
noemen. Van harte dank voor jullie
acties ten voordele van onze projecten.

Bedankt voor
jullie inzet
Meedoen? Mail naar d.dewitte@caritasint.be

Pater Philippe de Dorlodot zet zich al meer dan 20 jaar vrijwillig in voor onze organisatie. Sinds april 2017 is hij vicevoorzitter. We hebben hem drie vragen voorgelegd.

Op welke manier hebt u kennis
gemaakt met Caritas?
Toen ik van 1994 tot 1996 in Bukavu, Congo, woonde, werkte ik
samen met Mgr. Christophe
Munzihirwa. Ik heb daar Caritas
aan het werk gezien in de Rwandese vluchtelingenkampen in Kivu.
Sommige van die kampen waren
immens. Caritasmedewerkers
werkten er in alle discretie, ver
van alle camera’s. En ze waren er
‘duurzaam’ aanwezig: ze hebben
toen onder andere scholen opgezet
voor de jonge vluchtelingen zodat
er geen verloren generatie zou
opgroeien.
Waaruit bestaat uw engagement
voor Caritas International?
Toen ik in 1997 terugkeerde naar
België, heeft ‘Caritas Internationaal Hulpbetoon’ (toenmalige
10

naam van Caritas International)
me gevraagd om lid te worden
van de Raad van Bestuur en van
de commissie die besliste over de
buitenlandse projecten. Ik heb
volmondig ja gezegd, blij om op
die manier in contact te kunnen
blijven met Centraal-Afrika waar
ik 25 gewerkt en gewoond heb.
Sindsdien neem ik deel aan verschillende bestuursvergaderingen en commissies. Een bescheiden engagement in vergelijking
met dat van onze medewerkers
‘op het terrein’ die zich dagelijks
inzetten voor de begeleiding van
asielzoekers en migranten hier bij
ons en voor humanitaire hulpverlening in het buitenland.

belangeloos inzet voor de meest
kwetsbaren, zonder onderscheid.
Ik heb Caritas International
zien groeien en professioneler
worden. Het personeel gelooft in
zijn missie: het is gemotiveerd,
ruimhartig en respectvol. “Bedankt omdat u naar ons geluisterd heeft”, is een vaak gehoorde
reactie van de mensen die onze
hulp vragen.
Sinds jaren ben ik getuige van
echt mooie realisaties, zoals “de
logis van Louvranges’, een opvangstructuur voor alleenstaande vrouwen en kinderen tijdens
de duur van hun asielprocedure.
Er werd en wordt ook heel wat
werk verzet in de nasleep van
grote catastrofes zoals bij de
Tsunami in 2004, de aardbeving
in Haïti, de crisis in Libanon
en Syrië; en vergeten we niet
onze meerjarenprogramma’s in
verschillende Afrikaanse landen,
medegefinancierd door de DGD,
de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.
Deze realisaties in de geest van
Caritas maken me blij, ze voeden
mijn motivatie. En het is goed te
weten dat een van de grootste
supporters van Caritas, paus
Franciscus is. ■
Philippe de Dorlodot – Witte Pater

Wat motiveert u?
Caritas is een organisatie die zich
– in de geest van het Evangelie –

Campagne

Een kind sluit je niet op. Punt.
Sinds deze zomer sluit
ons land onschuldige
kinderen op in gesloten
gezinsunits. Caritas
vindt dit ongehoord en
probeert hier verandering
in te brengen. En ook u
kunt helpen!

Augustus 2018. Een moeder en
haar kinderen worden opgesloten
in een kleine prefabwoning naast
de landingsbaan van de luchthaven van Zaventem. Ze hebben
geen wettig verblijfsstatuut en
zullen het land worden uitgewezen. In afwachting zitten ze vast.
De kinderen met een hoofd vol
vragen. De moeder niet in staat
om haar kinderen te beschermen
voor de impact van gebeurtenissen om hen heen. Ze waren het
eerste gezin dat werd opgesloten
in de zogenaamde gezinsunits.
Intussen zijn nog andere gevolgd.

Negatieve impact
van detentie om
migratieredenen
“Kinderen proberen de wereld en
de situatie waarin ze zich bevinden
te begrijpen. Dikwijls interpreteren
ze detentie als een aanwijzing dat
ze iets verkeerds hebben gedaan,
maar wat? Detentie geeft sommigen
ook het gevoel onterecht gestraft te
worden”, zegt Anne Dussart, onze
directeur sociale programma’s.
“Kinderen en ouders melden de
volgende effecten: wenen, nervositeit,
aanklampen, voortdurend ongerust
zijn, mentaal onwel zijn, angst om
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opnieuw opgesloten te worden, de
kamer niet durven verlaten, nachtmerries....”
Experts van onder andere de
Verenigde Naties en de Europese Unie hebben ons land al
meermaals op de vingers getikt.
Detentie schaadt het welzijn, de
gezondheid en ontwikkeling van
kinderen. Bovendien schendt het
de rechten van het kind en het
principe van het hoger belang
van het kind, dat dé belangrijkste
overweging moet blijven bij elke
beslissing die gevolgen heeft voor
het kind.

menselijkheid en extra steun waar
mogelijk,” legt Anne Dussart uit.
Onze sociaal assistenten zien
wekelijks de negatieve impact van
detentie om migratieredenen.
Voor Caritas was het dan ook
evident om mee te stappen in de
campagne ‘Een kind sluit je niet
op. Punt.’, die zich verzet tegen
detentie van kinderen om migratieredenen en erop wijst dat er wel
degelijk alternatieven voor detentie bestaan, zoals meldingsplicht
of begeleidingstrajecten rond
vrijwillige terugkeer.

De rol van Caritas

Vindt u het ook niet kunnen dat
ons land kinderen opsluit? U
kunt uw stem laten horen door
de petitie te ondertekenen of een
affiche aan uw raam te hangen.
Zelfs door er gewoon over te
praten met vrienden, familie of
op sociale media, zorgt u voor een
grotere bewustwording van dit
probleem. ■

Caritas bezoekt wekelijks het
gesloten centrum 127 bis en heeft
ook toestemming om de gezinsunits te bezoeken. Zo kunnen we
deze mensen sociaal, juridisch en
psychologisch bijstaan. “Onafhankelijk bezoek wordt ervaren als een
steun voor de mensen die opgesloten zitten. Een luisterend oor dus,

Wat kunt u doen?

Op de website http://eenkindsluitjenietop.be/ vindt u de petitie
en een formulier om affiches te bestellen.
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“Te veel kinderen hebben een groot
deel van hun leven naar ruïnes
gekeken
in plaats van naar scholen,
het geluid van ontploffende
bommen gehoord
in plaats van het blije gejoel op een
speelplaats.
Alleen als we hun tranen drogen,

Paus Franciscus (Rome 14.09.18)

Dankbaar voor uw inzet voor de slachtoffers van de vele
conflicten wereldwijd, wensen we u en uw dierbaren van
harte een vredevolle Kerstmis en een gelukkig nieuwjaar!
Het team van Caritas International.
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Laat er
vrede zijn…

zal de wereld haar waardigheid
terugwinnen.”

