
De klok horen luiden  
Op weg naar invulling van mijn dagelijkse bezigheden ben ik 

enkele maanden geleden begonnen bij Vluchtelingenwerk in 

Alblasserdam.  

Voor mij is er een aantal redenen om als vrijwilliger met 

deze organisatie ervoor te zorgen dat mensen een goede 

start en mogelijkheden krijgen in Nederland. Zijn wij niet 

een natie waar eeuwenlang al mensen naar toe komen 

vanwege vervolging of hun kinderen families een veilige 

toekomst willen geven? Als iemand zijn eigen 

familiegeschiedenis kan nagaan, zal men tot de ontdekking 

komen dat er voorouders van buiten de huidige landsgrenzen 

van Nederland komen.  

Mijn activiteiten bestaan uit het begeleiden van 

statushouders. Deze mensen hebben een verblijfstatus van 

vijf jaar in Nederland. Eerder waren zij aangekomen in 

Nederland in een asielzoekerscentrum (AZC). Na 

verschillende onderzoeken wordt het hun toegestaan hier te 

blijven omdat in hun thuisland een veilig leven onmogelijk is. 

De immigratie- en naturalisatiedienst (IND) verricht dit 

onderzoek. Vanuit het AZC wordt gekeken waar een 

passende woning is. Ze krijgen een eenmalig aanbod. 

Gemeente zijn verplicht om een gedeelte van de woningen 

toe te wijzen aan statushouders.  

 



Verhuurdersbedrijven zijn verantwoordelijk voor het 

bepalen of statushouders een geschikte woning krijgen; is 

iemand hier alleen of komen er nog gezinsleden over ? Een 

statushouder krijgt een eenmalig aanbod.  

Regelmatig kom ik mensen tegen die naast hun moedertaal 

geen Europese taal spreken. Geen Engels of Duits. Ik 

herinner me een keer dat ik vroeg aan een jongeman of hij 

meerdere talen sprak. Trots vertelde hij dat hij vier talen 

spreekt, namelijk Arabisch, Turks, Perzisch en Afghaans. 

Heel knap, maar in dit deel van de wereld hebben wij daar 

niet zoveel aan.  

De vergelijking die ik vaak maak is de volgende. Stel je voor 

dat je vanuit Nederland ergens op het platteland in Japan 

wordt gezet. Je kent de taal, cultuur en het schrift niet. Er 

is niemand in de buurt die jou kan verstaan. Het kale huis 

moet men inrichten. Er wordt een bedrag van circa € 3000,- 

ter beschikking gesteld. Daarvan moet men circa € 1000,- 

terugbetalen aan de sociale dienst. Als je geluk hebt, krijg 

je een woning waarvan de vorige bewoner de vloerbedekking 

wil verkopen of laat liggen. Er dient een contract te worden 

afgesloten met een energiemaatschappij. Tijdens dit 

schrijven zijn deze zeer hoog en denk hierbij aan minstens 

circa € 400,- per maand.  

Wanneer iemand het AZC verlaat, is hij/zij twee weken 

verzekerd voor medische situaties. Denkt u in: je komt in 

een huis waar niets is. Het kantoor vluchtelingenwerk is één 
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dag in de week open. Bij aankomst is er wel een aanvraag 

ingediend bij een ziektekostenverzekering maar dat duurt 

enkele weken. Eerst moet je officieel inwoner zijn van de 

gemeente Alblasserdam. En dat gaat niet zomaar. Het COA 

(centrale opvang voor asielzoekers) moet dit doorgeven. Dit 

gaat via enkele stappen wat erop neer komt dat je daar snel 

6 tot 12 weken op moet wachten. Moet je naar een medicus, 

dan kan je moeilijk terecht. Reden is dat de medisch 

verzekeraar er lang over doet om die persoon een 

registratie/polisnummer te geven en de huisartsen geen 

plaats hebben. Je wordt dan passant.  

Het huis inrichten is een bijzondere onderneming. Gelukkig 

hebben we verschillende hergebruikwinkels. Maar ga na wat 

iemand nodig heeft. Wasmachine, koelkast, bedden, 

vloerbedekking, stoelen, tafels etc. etc. Om eens te 

ondervinden hoe dat allemaal werkt, ben ik met een familie 

meegegaan in dit hele traject. Als een hyena moet je bij 

kringloopwinkels rondkijken. Niet te veel twijfelen want 

morgen is het weg; een ander heeft het. Uiteraard wilt 

eenieder toch het beste. Persoon in kwestie doet er goed 

aan om landgenoten te zoeken. Via dergelijke kanalen komen 

er wel eens tips binnen waar men aan het verhuizen is of 

spullen wil verkopen. Je moet dan denken aan bedragen van 

enkele tientjes. Geluk hebben is een belangrijke factor.  

Een volwassene krijgt circa € 1100,- per maand aan uitkering. 

Daar gaat af: de huur ongeveer € 550,-, de energienota €  

 



250,- en voedsel circa € 150,-. Vaak heeft men in een AZC 

leefgeld of zakgeld ontvangen. Dit wordt verrekend met de 

uitkering. Rekent u uit hoeveel je overhoudt. En toch is het 

gelukt om samen met de man met wie ik meeging om alles 

voor elkaar te krijgen. Zoals eerder aangaf: geluk mazzeltov 

=> veel geluk, zegt de joodse bevolking. Na een aantal weken 

gesjacherd te hebben was de woning ingericht. De familie 

kon overkomen. Maar ook dan loop je als vrijwilliger tegen 

een hoop bureaucratie op. De Nederlandse overheid is goed 

in het maken van regels. De statushouders krijgen iedere 

week brieven van verschillende organisaties. Om dat allemaal 

toe te lichten en uit te leggen kan ik nog wel een aantal 

bladzijden toevoegen aan dit artikel.  

Het is gelukt voor deze familie. Als ik zondags de klok hoor 

luiden, dan denk ik: afgelopen week toch weer een aantal 

mensen geholpen. Wie kan ik nu gaan helpen?  
Franz Becker 


