
Kloosterlezing donderdag 15 oktober 2015. 

 

Mijn bijdrage zou ik in 3 punten willen uiteen zetten. 

1. Hoe zijn de kerken/Diaconaal Platform betrokken bij het geheel. 

2. Wat zijn de bijzondere punten wat discussie gaf. 

3. Als economisch opgeleid wil ik wat cijfers rondom de vluchtelingen verstrekken om 

aan de hand daarvan na te gaan of er sprake is van een vluchtelingencrisis.  

 

Ad.1. 

Vorig jaar oktober zijn er in de Zwolse IJsselhallen 400 mannen in de noodopvang geplaatst. 

De mannen zaten op een kluitje bij elkaar en wilden graag naar buiten. Veel kerken hebben 

via het DPZ i.s.m. de Present Zwolle divers vrijwilligerswerk aangeboden.  De activiteiten 

voor de mannen waren erop gericht om ze te laten kennis maken met Nederland als land, de 

cultuur en vooral de taal. Deze groep was meer dan de huidige groep hier erg happig op. Op 

een gegeven moment was er zoveel aanbod dat er vrijwilligers moesten worden afgezegd. In 

de evaluatie hebben gekeken naar het succes van Zwolle. Velen gaven aan dat de inzet in tijd 

beperkt was, eind december 2014 hebben de vluchtelingen de IJshallen weer verlaten, 

waardoor het vrijwilligersaanbod daarna niet meer nodig was. 

Medio juli meldde de gemeente Zwolle dat er weer 400 mannen in de IJsselhallen werden 

gevestigd voor noodopvang. Met Elsje Goudzwaard van Present hebben we het draaiboek 

van najaar 2014 uit de kast gehaald. We dachten min of meer dat het geheel van 2014 was 

te kopiëren naar 2015, maar dit bleek wat anders uit te pakken. De afgelopen maanden 

heeft het voor Elsje Goudzwaard en mij meer impact gehad dan we hadden verwacht. Het 

ontwikkelde zich tot een functie van 24 uur per dag, 7 dagen per week. 

Er ontstond een heel andere dynamiek. Volgens ons was dit mede ingegeven door de 

actualiteit en de vluchtelingenstroom en het daarop volgend publieke debat.  

Welke activiteiten werden er uitgevoerd? Jongeren organiseerden via het project Hart voor 

Zwolle voetbalwedstijden, er werden taallessen geven, stadswandelingen werden 

georganiseerd, loopgroepen namen vluchtelingen in hun midden op etc. Veel activiteiten 

werden georganiseerd voor de vluchtelingen. Later werd duidelijk dat deze mensen ook zelf 

wat wilden doen. Dus door en met de vluchtelingen. Er kwamen activiteiten zoals rolstoelen 

duwen van bewoners van de Keersluis, inkopen van producten en koken met en voor een 

groep, wilgen knotten, werken op een kinderboerderij, een concert geven na een 

oecumenische dienst in de Basiliek etc. Met dergelijke activiteiten  willen ze wat terug doen 

en tevens doet het recht aan hen mens-zijn en menswaardigheid. 

Ook waren we niet alleen druk te dingen die wel gebeurden, maar ook op zaken die beter 

niet plaats konden vinden. Zo werden kinderwagens aangeboden en gingen mensen de 

zolder op om allerlei ouwe meuk aan te bieden. Ook dergelijke zaken kostte veel tijd om te 

managen. Het aanbieden van oude spullen, gebruikte kleding is geen hulp, maar bedeling. 

Spullen die jou soms letterlijk niet meer passen of die je niet meer nodig hebt, zijn nog wel 

goed genoeg voor vluchtelingen.  



Daarbij kom ik bij mijn tweede punt. Waar liepen we tegenaan, wat gaf discussies.  

Op een gegeven moment kwam er in het Tv-programma Pauw Jurrien ten Brinke met het 

idee om vluchtelingen in je huis op te nemen. Ook enkele politieke partijen omarmden dit 

idee. De geest was uit de fles. Ook velen in Zwolle leek dit een goed idee. Onderzoek en 

navraag leerde dat dit eigenlijk niet zo’n goed idee was.   

In de Zwolse setting hebben we gezien hoe ingewikkeld het kan zijn. Een gezin had met 

enkele anderen contact met twee (uitgenodigde) Syrische vluchtelingenfamilies.  In het 

begin was er een klik tussen beiden. Het Nederlandse gezin wilde graag gestalte geven aan 

hun bewogenheid met de vluchtelingen, terwijl de betrokken familie uit Syrië blij was in hun 

nieuwe land een aanspreekpunt te hebben. Als na een paar maanden de betrokken familie 

gesetteld is in Nederland begint het besef door te dringen van wat ze hebben moeten 

achterlaten zoals familie, een maatschappelijke positie, huisvesting etc. Ze verlangen naar 

hun vaderland, terwijl ze zich eigenlijk ook realiseren dat er (voorlopig) geen terug is.  

Na verloop van tijd ging de relatie schuren. De Syrische familie verwachtte van het 

betreffende Nederlandse gezin meer aandacht en contact dan dit gezin kon waarmaken. 

Door de Syrische familie werd dit gezien als familiaire vriendschap, maar door het gezin werd 

het ervaren als claimgedrag. Zo ingewikkeld kan het zijn.    

Op den duur vraagt de relatie tijd, energie en soms ook geld. Op het moment dat het niet 

gemakkelijk gaat en het allemaal niet meer even leuk is, komt het aan op volharding en 

trouw. Er zijn momenten dat je aan elkaar gaat irriteren en de inspiratie opraakt. Op dat 

moment komt het aan op volhouden en opofferingsgezindheid. Ook kerkmensen zijn 

gevoelig voor dergelijke processen. 

Het is mooi als gezinnen zich aanmelden als gastgezin voor de opvang Syriërs en andere 

vluchtelingen. Daarbij dien je te realiseren dat het gaat om mensen die zwaar 

getraumatiseerd zijn, een andere taal spreken, uit een andere cultuur komen en een andere 

godsdienst hebben.  

De praktijk leert ook dat op het moment de hype en de actualiteit voorbij is en het niet meer 

even hip meer is, mensen gaan afhaken. Al blijven er wel gezinnen bij betrokken. Dit zijn dan 

ook de sterken met wie een levenslange vriendschap wordt gesloten. 

In de evaluatie van vorig jaar na de opvang in het najaar van 2014 werd ook gevraagd naar 

het succes van de Zwolse IJsselhallen. Meerdere malen werd genoemd dat de toenmalige 

vluchtelingen voor een beperkte periode werden gehuisvest in Zwolle en de inzet van 

vrijwilligers dan ook qua tijd en inzet beperkt was. Dit illustreert dat helpen oké is, maar voor 

de langere duur past het, voor velen, niet in het levenspatroon. 

Het is mooi als velen juist uit de kerken zich aanmelden, maar we moeten het ook kunnen 

waarmaken. Als na een jaar blijkt dat er nauwelijks gastgezinnen of maatjes meer over zijn 

dan is dat geen reclame voor de kerken.  

Het tweede punt was een avond met de stichting GAVE. Een medewerkster van deze 

stichting had op een vrijwilligersavond voor vluchtelingen aangeboden een ‘cursus’ 

interreligieuze dialoog te verzorgen. Deze avond vond plaats op 29 september in de Lutherse 

Kerk. De avond kabbelde wat voort totdat de medewerkster aangaf dat zij met het werk 



voor vluchtelingen deze mensen wilde laten zien wat Jezus voor haar betekende en dat zij 

vluchtelingen daarmee tot Jezus wilde leiden. Vanaf dat moment kabbelde de avond zich 

niet meer voort. De koster van de Lutherse Kerk is volgens mij nog bezig met het schrobben 

van de schroeiplekken aan het plafond. In de discussie was de algemene teneur dat dit voor 

de meesten niet de bedoeling was en is. Je hebt te maken met getraumatiseerde mensen die 

kwetsbaar zijn. Missie bedrijven is op dergelijke momenten niet handig. De meeste 

aanwezigen willen de mensen gewoon helpen. Ze hebben daarvoor wel een bepaalde 

drijfveer, maar willen die niet één op één overdragen aan de mannen uit de IJsselhallen. Het 

is belangrijk je hart en naastenliefde te laten spreken, maar laat dat niet het uitgangspunt 

zijn. Boven alles gaat het om het belang van de vluchtelingen. Je naastenliefde moet daaraan 

ondergeschikt zijn.  

Een derde en laatste punt, de spaghetti-bandjes. Het opnemen van een vluchteling in huis is 

zoals eerder gemeld geen goed idee. Wel vinden ze het leuk om een keer te eten bij een 

gezin of samen met een groep. In de huiselijke warmte eten en dingen doen is leuker dan 

eten in de desolate IJsselhal. Met Present en een aantal kerken is een aantal 

zaterdagavonden hiervoor geselecteerd. Mensen worden om vijf uur ’s middags opgehaald 

voor gezellig eten en daarna een leuk programma en worden in de loop van de avond weer 

thuis gebracht. Als een soort handleiding om van de avond een succes te maken is een 

protocol geschreven. Een punt gaf veel reacties nl.  

“Let als vrouw op, ieder contact met de andere sekse kan snel verkeerd uitgelegd worden, 

zeker wanneer dit één op één gebeurt. Voor het idee van de vluchtelingen hebben wij een 

uitermate vrije seksuele moraal. Let er dus op dat je je gepast kleedt (geen ontblote 

schouders of korte rokjes) en dat je je ‘netjes’ gedraagt. Ga dus ook als vrouw niet alleen met 

een groepje vluchtelingen op pad/in de auto op weg naar een activiteit.” 

Dit leidde tot vragen bij ‘Dit is de dag radio’, boze reacties op Twitter, geïrriteerde e-mails en 

ingezonden brieven in de Stentor met ‘deze mensen moeten zich maar aanpassen aan ons en 

niet omgekeerd’.  

Het hele protocol was bedoeld om voor beide partijen de avond ontspannen en prettig te 

laten verlopen. Het is meegeven om wat je in bepaalde situaties die je nog niet kent beter 

wel of niet kunt doen. Als Nederlandse vrouw laat je je niet voorschrijven wat je wel of niet 

moet dragen. Het gaat echter wel om jonge getraumatiseerde mannen die uit een 

oorlogsgebied komen. Zij zijn hier nog maar net. Zij vinden ontblote schouders en een kort 

rokje nu nog aanstootgevend, maar dit zal veranderen als zij meer gewend zijn aan de 

Nederlandse cultuur. Zij zullen moeten respecteren wat de Nederlandse vrouw draagt, maar 

gun hen even de tijd aan deze cultuur te wennen. Verder wil je het op zo’n avond het je 

gasten naar de zin maken en wil je gastvrijheid bieden. Een dergelijke avond is niet de plek 

om als vrouw een statement te maken hoe jij vindt hoe zij vrouwen moeten behandelen. 

Daar zijn andere momenten voor.  

 

 

 



Wat cijfers rond de opvang van vluchtelingen in Nederland, dit mede n.a.v. een bericht in de 

media dat Nederland nog nooit zoveel vluchtelingen heeft gekend: 

 

Toen op 10 oktober 1914 Antwerpen door de Duitsers werd veroverd vluchtten een miljoen 

Belgen naar Nederland waarvan er 100.00 bleven.  

Na het verlies van Nederlands Indië kwamen 300.000 mensen naar ons land. 

In 2001 tijdens de Balkanoorlog waren er 83.000 vluchtelingen. Nu staat de teller op 40.000. 

Een arm land als Jordanië met 6,5 miljoen inwoners kent 600.000 vluchtelingen. 

In Libanon is zo wat een derde van de bevolking vluchteling. 

 

Zwolle, 15 oktober 2015. 

Wim van Ree, diaconaal consulent PGZ. 


