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VLUCHTELING EN HOOP AAN DE HORIZON

EIRENE NL

De oorlog in Oekraïne heeft mij in
gedachten teruggeworpen in de tijd. Vanaf
1991 dat de oorlog in Joegoslavië begon
is er een flinke stroom vluchtelingen op
gang gekomen. Mensen die huis en haard
verlieten om voor hun kinderen, hun familie
en zichzelf een veilig oord te zoeken. Helaas
hebben we dit eerder gezien en helaas denk
ik dat we het vaker zullen zien. Oorlogen die
de gewone mensen treffen en deze gewone
mensen die met risico voor hun eigen leven
een velligere plek proberen te vinden.Vaak
in een omgeving die ze niet kennen, een
omgeving waar ze de taal, de gebruiken, en
de alledaagse rituelen moeten leren om te
kunnen aarden.

Ze hadden alleen het hoogst nodige bij
zich en waren totaal overgeleverd aan de
barmhartigheid van de bevolking van het
land waar ze terechtgekomen waren. Nu is
Nederland niet zomaar een land, Nederland
heeft de zaken redelijk goed voor elkaar
in vergelijking met landen die om een
oorlogsgebied heen liggen. Men wordt hier
opgevangen, er wordt een verblijf gezocht
en men komt in een procedure terecht over
de asielaanvraag.

Ik herinner me de tijd dat er in Apeldoorn
een grote groep vluchtelingen zat in een
speciaal project vanuit de UNHCR. Deze
vluchtelinge hadden allemaal al een status in
Nederland gekregen en zouden na verloop
Zo gebeurde het ook in 1992 toen ik actief van tijd een woning toegewezen krijgen.
werd in het helpen van deze vluchtelingen. Om in Nederland te kunnen blijven waren
Daar ik de taal sprak ( ik woon hier al vanaf er ook verplichtingen. De eerste was dat je
een agenda kreeg en moest gaan gebruiken.
1974) was het vooral vertaalwerk dat ik
deed.Veel werk lag er bij de opvangcentra, bij Een agenda waarin je alle afspraken diende
de dokter, bij de advocaat en soms ook bij de te noteren. Afspraken voor wanneer je
verplichte Nederlandse les kreeg, wanneer
rechtbank.
je naar de dokter moest , wanneer je
afspraken met de IND had etc. Er volgde
Het was een intense periode. De
zelfs een inhouding van het zakgeld als je
vluchtelingen verkeerde in een grote
onzekerheid over hun familie die ze hadden bijvoorbeeld niet bij de tandarts verscheen.
Dit was niet gebruikelijk in Joegoslavië, waar
achtergelaten, over hun huis, land die ze
men wel afspraken maakte maar ook vaak
misschien nooit meer zouden zien.
niet kwam opdagen of te laat kwam.
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Facebook, Twitter en YouTube.
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Er kwam ook een moment dat ze een huis toegewezen kregen, een huis dat ingericht moest worden in een
omgeving die ze niet kenden. Ik ben met ze mee geweest naar Veghel maar ook naar Zaandam en Emmen. Ik heb
diverse elektronica winkels bezocht om niet 1 maar gelijk 15 wasmachines te kopen. We hebben diverse 2e hands
winkels bezocht voor meubels en ook kleding.
Het verbaasde me altijd hoe men hier in Nederland bereid was te helpen. Hoe de vluchtelingen vervolgens hoop
kregen in een nieuwe veilige toekomst. In een toekomst voor hun kinderen, die hier veilig konden opgroeien.
Kinderen die in de loop van de tijd zich volledig aanpasten aan de Nederlandse samenleving. Die inmiddels
afgestudeerd zijn in hun nieuwe thuisland.
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En er zal ook voor de Oekraïense vluchtelingen hoop zijn. Hoop die zich al uit in de vrijgevigheid in Nederland.
Hoop via initiatieven van mensen die de ellende niet willen aanzien achter de tv maar gaan aanpakken. Mensen zoals
Paul die gelijk initiatief neemt en een huis huurt voor deze vluchtelingen. Hoop is van alle tijden.

WAT DOET DE OORLOG
(IN OEKRAINE) MET ME…
Ken je dat ook zo’n beklemmend gevoel rond je maag bij het opstaan of het zien van die verschrikkelijke beelden
op TV?
Het duurde even voordat het tot me doordrong met welke gevoelens ik te maken had:
•
Verdriet over al het leed dat mensen overkomt,
•
Boosheid over wat de kliek in het Kremlin deze mensen aan doet,
•
Twijfel over mijn geloof in een vreedzame en geweldloze wereld,
•
Machteloosheid om direct verandering in de situatie te brengen.
Allemaal emoties die eigenlijk lastig te combineren zijn. Daarnaast m’n verstand dat probeert te volgen en te
begrijpen wat er gebeurt. Het blijft allemaal malen in mijn hoofd. Het liefst wil ik het niet zien en horen, maar
wegkruipen met een boek in een veilig hoekje. Dat werkt ook niet.
Wat me wel helpt is wegkomen uit mijn hoofd door contact te maken met de aarde; door yoga, meditatie of werk
in de tuin, terwijl ik liefdevolle aandacht stuur naar alle betrokken in het conflict.
Daar word ik rustig en helder van….
Solidariteit is natuurlijk nodig en goed. De vredesvlag is niet alleen voor de vredesweek en wappert vanaf 24
februari. Demonstreren in Amsterdam, donaties aan hulporganisaties en ondersteuning van vluchtelingen, het helpt
allemaal en is nodig. Het knagende gevoel blijft en daar moet je wat mee. Goed voor jezelf zorgen….
Pim van den Bosch

VAN DE
BESTUURSTAFEL
“Als de oorlog komt, mag ik dan bij jou schuilen”.
Daarmee begint een lied van Claudia de Breij. Een
hypothetische tekst tot voor 3 maanden, maar vandaag
is het de rauwe werkelijkheid. En hoe? Alles vernietigend,
burgerdoelen. Het is beschamend.
Hoe gaan wij er mee om, hoe geven we dit een plek, hoe
doen we iets praktisch?
We zaten, Marjo en ik, als ‘frozen rabbits’ naar het
nieuws te kijken. Eerder die week had ik met mijn goede
vriend Gerard een week doorgebracht in Zeeland waar
wij ons afvroegen, wat staat ons te doen? We kwamen
er niet uit, we wilden in actie om de vluchtelingen de
helpende hand te bieden. Uiteindelijk kwam het idee
SOOB (zie verderop in deze nieuwsbrief). Een huis voor
vluchtelingen tussen ons in, eromheen staan met elkaar,
met ons dorp. Het is gelukt, 3 dappere vrouwen met 7
tieners zijn ’s nachts aangekomen, doodmoe, ongelooflijk
verdrietig, vermorzeld. We hebben ze warmte geboden
en in bed gestopt. Toen liep ik naar buiten, na deze
heftige ervaring en was ik niet in een ver oord, maar
stond ik tegenover de bakkerij, waar ik wekelijks de
broodjes koop. Tot hier reikt de oorlog vandaag, we
zitten er middenin. Ja, we gaan door, we moeten iets, zij
mogen bij ons schuilen.

We hebben het zwaar met z’n allen, we moeten
doorgaan en elkaar vasthouden. Elena en Nasja in
het SOOB-huis hielden mij Google translate voor. Ze
probeerden het woord ‘glimlach’ en ik de Oekraïense
variant: ‘posmikhatysya’ . Toen we het in elkaars taal
probeerden uit te spreken proestten we het uit.
Ontmoeting, in naam van de liefde, in naam van de vrede.
Vrede maak je zelf.
Paul
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Met Pim had ik een lang gesprek, toen ik op weg was
naar de studio in Hilversum voor een interview over
project SOOB, wat doen we nu met ons pacifistisch
en geweldloos gedachtegoed. Klopt het nog, doen we
het goed, hebben we er niet altijd naast gezeten. Pim
heeft het verwoord in een klein en mooi stukje in deze
nieuwsbrief.

GEWELDLOZE COMMUNICATIE
IN TIJDEN VOL GEWELD
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De verschrikkelijke berichten die iedere dag uit
Oekraïne komen maakt het moeilijk om nog bij andere
dingen stil te staan. Het grote leed van de mensen daar
laten ons in de rest van Europa met een machteloos
gevoel toekijken.Verscheurd tussen een gevoel van
willen helpen, en het conflict niet verder willen
compliceren.
In Bosnië en Herzegovina kijken ze echter met
angstvallig veel herkenning naar het leed dat de
Oekraïners nu ondergaan. Beelden van kapot geschoten
huizen en jongeren die van de een op de andere dag
van student geschiedenis of sociologie soldaat worden,
zitten nog vers in het geheugen gegrift. Maar ook het
gevoel er alleen voor te staan terwijl de rest van de
wereld machteloos toekijkt.
Hiermee wil ik niet pleiten voor militair ingrijpen
vanuit de EU of de NAVO. Hier kan en durf ik geen
antwoord op te geven. Het enige wat ik hiermee
wil uitdrukken is het ongemakkelijke gevoel dat mij
bekruipt. Want in Oekraïne vechten ze voor veel
meer dan hun soevereiniteit. Ze vechten voor de
Europese gemeenschap die we sinds de val van de
muur proberen op te bouwen, een Europa waar
volkeren zelfbeschikkingsrecht hebben en landen
respect dienen te hebben voor mensenrechten,
democratie en de rechtsstaat als een voorwaarde
voor stabiliteit en vrede. Rusland is al jaren bezig met
het afbreken en destabiliseren van dit Europa. Stap
voor stap is de ruimte voor kritische stemmen in
Rusland verder ingeperkt, en heeft Putin laten zien dat
hij geen boodschap heeft aan burgerlijke rechten en
vrijheden. Door weg te kijken en ondertussen corrupte
geldstromen te faciliteren van Russische oligarchen die
het regime van Putin financieren, heeft de EU dit lange
tijd gedoogd. Af en toe werden er weleens zorgen geuit,
maar effectieve sancties bleven uit. Zelfs na de inname
van de Krim.
Dus wat ik wel durf te zeggen is het volgende. Als we
nu al een les uit deze oorlog kunnen trekken, is het
dat als we door economische, geopolitieke of welke
belangen dan ook blijven gedogen dat mensenrechten,
democratie en de rechtsstaat geschonden worden,
dan wordt het ergste scenario mogelijk. Want als

burgers hun leiders niet meer kunnen corrigeren,
dan komt oorlog steeds dichterbij. Om oorlog te
voorkomen, moeten we er dus alles aan doen om
democratische geluiden en mensenrechten verdedigers
te ondersteunen, en hier ook consistent in zijn in de
rest van het beleid. Deze connectie tussen stabiliteit en
veiligheid en democratie en mensenrechten moet de
kern zijn van het beleid van de EU en haar lidstaten, dus
ook van Nederland. Waarden die niet kunnen wijken
voor andere belangen.
Dit geldt dus ook voor de Westelijke Balkan. Een recent
rapport van de Rekenkamer van de EU concludeerde
dat de EU steun voor structurele democratische
hervormingen in de Westelijke Balkan weinig heeft
uitgehaald. Een van de redenen is dat er gebrek aan
politieke wil en druk vanuit de bevolking is. En hoe
creëer je dit? Met een kritisch en sterk maatschappelijk
middenveld. De aanbevelingen van het rapport
raadde dan ook aan veel meer te investeren in het
maatschappelijk middenveld. Want alleen zo draag je
bij aan een oprechte democratische cultuur, die uit de
bevolking zelf komt, en niet van bovenaf.
Die organisaties zijn er genoeg, en zijn hard nodig.
Want haat zaaien en verdelen is nog aan de orde van
de dag in de politiek in Bosnië, en veel andere landen
in de Westelijke Balkan. Lokale initiatieven zoals
het geweldloze communicatie netwerk dat Eirene
ondersteunt, zijn dan ook van levensbelang, juist nu.
Deze initiatieven brengen mensen bij elkaar, proberen
verdeling te overbruggen en kunnen een tegengeluid
bieden tegen het giftige politieke discours. Daarom
willen we vanuit het Eirene bestuur de komende jaren
de focus aanscherpen en ons voornamelijk richten op
het ondersteunen van lokale initiatieven die mensen in
Bosnië-Herzegovina en buurlanden dichter bij elkaar
kunnen brengen via geweldloze communicatie en andere
methodes waar democratische waarden en respect voor
mensenrechten centraal staan. Want de giftige ideeën
uit Rusland waaien ook naar deze regio over, en we
moeten er in Europa alles aan doen om een herhaling
van de jaren 90 te voorkomen. Zo hopen we een klein
steentje bij te dragen aan het bevorderen van vrede.

EEN BIJZONDER VERHAAL

Stelt u zich voor: een bomaanslag, een oude man en een
rampscenario. Of beter gezegd: een man op leeftijd, die
zojuist het grootste gedeelte van zijn familie heeft zien
sterven en zijn kleindochter meeneemt om te vluchten
naar een ver land. Deze man ziet het leven zelf niet
meer zo zitten, maar wil zijn kleindochter een toekomst
geven en neemt daarom de boot naar een (in het boek
onbekend) land. Het enige wat hij meeneemt is een
koffer met een paar herinneringen en zijn kleindochter.
Monsieur Linh, de hoofdpersoon van dit verhaal,
vlucht met zijn 6 weken oude kleindochter weg uit zijn
thuisland. Hij laat alles achter wat hem stabiliteit geeft
om een veilig leven te leiden. Eenmaal aangekomen in
het nieuwe land voelt hij zich ontzettend slecht op zijn
gemak, en is het enige wat hij doet zich bekommeren
om Sang Diû, zijn kleine meisje. Ze is zijn leven, zijn
houvast en zijn hoop. In het opvangcentrum draait
zijn leven om haar. Hij gaat de eerste weken niet naar
buiten, en als hij dat wel gaat doen loopt hij rondjes om
de weg niet kwijt te raken. Het weer is slecht, net als de
stemming van Monsieur Linh.
Op een dag neemt Monsieur Linh plaats op een bankje.
Na een tijdje komt er een man naast hem zitten, die een
sigaret opsteekt en tegen hem begint te praten. De man
heet Monsieur Bark, en komt uit de omgeving. De twee
verstaan elkaar niet, en hebben een misverstand over
elkaars namen. Toch begint Monsieur Linh zich voor het
eerst sinds hij in het vreemde land is aangekomen op
zijn gemak te voelen. Hij begint gehecht te raken aan
het gezelschap van deze mollige, vreemde meneer die
hij heeft ontmoet. Hij vertrouwt zelf zijn kleindochter
even aan hem toe. Bark en Linh brengen tijd met elkaar
door en spreken tegen elkaar in hun eigen taal. De zon
schijnt, en de lucht is helderblauw.
(Om het verhaal niet verder te verklappen eindigt hier
de samenvatting)
La Petite Fille de Monsieur Linh - Philippe Claudel

Dit prachtige werk van Philippe Claudel zit vol met
betekenis en symboliek. Ook sluit het goed aan op de
vluchtelingenproblematiek, wat nu actueel is.
Er lopen vele Monsieur Linhs rond op onze wereld.
Mensen die moeten vluchten, traumatische ervaringen
hebben en het zelf niet meer zien zitten. Ze zijn
geëmotioneerd, verward of boos. Soms weten ze niet
eens waar ze heen vluchten. Ze lopen en lopen maar, op
zoek naar een goed leven.
Een gedeelte van deze Monsieur Linhs houdt vast
aan een Sang Diû: een bundeltje hoop, betekenis en
herinnering in de vorm van een mens, een foto, een
voorwerp of een gedachte. Hier putten ze kracht uit, en
dit laat ze de moed niet opgeven. Zonder deze Sang Diû
zou een aantal van hen het niet hebben gered.
Wat wij kunnen doen, is voor deze mensen de Monsieur
Bark zijn. De aardige vreemdeling, de voorbijganger die
komt zitten voor een praatje of de hulpverlener die
even een hand op een schouder legt. Er wordt veelal
gefocust op vluchtelingen een dak boven hun hoofd,
eten en drinken geven. Maar het gevoelsleven van deze
mensen is net zo belangrijk. Soms zijn een paar woorden
al genoeg. Waar je als individu misschien geen huis kan
huren of slaapzakken kan uitdelen, kan je wel steunen en
laten zien dat ook zij het waard zijn, en dat we er voor
ze zijn.
(Feitje: Claudel verwerkt expres zo min mogelijk namen
en locaties in het verhaal, zodat elke lezer die dat wilt
zich hiermee kan identificeren. Zo maakt hij het verhaal
representatief voor een groter publiek.)
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Onlangs heb ik voor Franse literatuur een boek moeten
lezen. Het had weinig pagina’s en zag er niet ontzettend
aantrekkelijk uit. Het zou niet het werk zijn wat ik uit
zou kiezen in de bibliotheek. Toch wil ik jullie vandaag
allemaal dit boek aanraden, en ik zal toelichten waarom.

HET PROJECT SOOB, SPOED
OPVANG OEKRAÏNERS BRUMMEN
Beste mensen,
Het enthousiasme van iedereen maakt ons blij.
Door de ongekende crisis waarin de wereld gestort is
door de inval van Rusland in Oekraïne is er een enorme
stroom vluchtelingen op gang gekomen. Wij waren,
net als waarschijnlijk velen van jullie, boos, bang en
verdrietig tegelijk. Al snel ging ons gesprek over wat wij
kunnen doen. Het alternatief van mensen in huis nemen
voor een mogelijk langere periode is voor ons om
persoonlijke redenen niet mogelijk.
We bedachten dat we onze boosheid om willen draaien.
Boos wordt dan SOOB en dit staat voor Spoed Opvang
Oekraïners Brummen.

PROJECT

Wat is SOOB?
Wij huren met een aantal betrokken burgers een
vrijesectorwoning, die op dit moment leeg staat, richten
de woning in en helpen de vluchtelingen, op gang in hun
nieuwe (hopelijk, tijdelijke) leven. Daarnaast bieden wij
ze een veilig, warme gemeenschap, die ze verder helpt.
Kinderen gaan zo gauw mogelijk naar een schoolse
setting, volwassenen helpen we op weg met werk. Op
termijn zullen wij proberen het project in te passen in
de bestaande gemeentelijke structuren of opheffen als
de vluchtelingen terug kunnen naar huis.
Het is ons gelukt om een pand te huren, voor langere
tijd.
Het doel was om op 1 April de woning klaar te hebben
staan, ingericht en wel en met elkaar te hebben geregeld
wie welke ondersteuning verleend. Maar, de woning
en de inrichting is compleet, dankzij inzet van vele
vrijwilligers. Zaterdag 19 maart 17.00 is alles klaar.
Met het kernteam wordt nu gewerkt aan wie welke
ondersteuning verleent.

Schoolse setting kinderen en vrije tijdsaspect
Kinderen horen op school. Als zij hier arriveren hebben
ze wellicht eerst even wat rust nodig, maar daarna
gaan we ze zo snel mogelijk een dagopvang aanbieden.
Daarvoor hebben wij een speelkamer ingericht in
het SOOBhuis. Met mensen uit het onderwijs denken
we na over hoe dit het beste aansluit bij de kinderen
in deze situatie.Vanuit het SOOBhuis kunnen de
kinderen instromen in het reguliere onderwijs. Wij
stellen ons ook voor dat andere kinderen die in
Brummen terecht komen hier gebruik van kunnen
maken. De onderwijsambtenaar van de gemeente wordt
uitgenodigd om aan te haken in dit proces.
Na school of dagopvang willen de kinderen misschien
lekker sporten of bewegen. We hebben om te beginnen
contact gelegd met de voetbalvereniging om te kijken
of de kinderen daar op een of andere manier in kunnen
draaien.

Werk en/of indraaien in de gemeenschap voor de
volwassenen
Er zijn wat contouren hoe we hier mee aan de slag
kunnen. In ieder geval is Dominee Ek aangehaakt om
passende rust, rituele en pastorale zorg aan te bieden op
het moment dat daar behoefte aan bestaat. De mensen
mogen werken, dus we kijken hoe we daar dingen op
touw kunnen zetten.
Samenwerken met de gemeente
De gemeente juicht het initiatief zeer toe bij monde
van de burgemeester. Echter de ambtelijke molens
moeten nog op gang komen op dit thema en vooralsnog
hanteren wij het principe: Eerst oplossen, dan
structureren.
Wel hebben wij afgesproken met de gemeente dat wij
zelf Oekraïense bewoners kunnen gaan plaatsen en dat
die vervolgens geregistreerd worden als ingezetenen.
Daarna gaan zij administratief op in het reguliere proces.

Wie komen er en wanneer?
Tot onze grote verbazing blijken alle organisaties van
overheid tot en met UNHCR en vluchtelingenwerk
vooral bezig te zijn met uit te leggen wat er niet kan en
vaak ook waarom dat dan niet lukt. Na een langdurige
belronde stellen wij vast dat we dit zelf moeten doen.
We zijn dus op de SOOBmanier aan de slag gegaan met
het uitgebreide netwerk dat ons ter beschikking staat en
hebben een aantal lijntjes uitgezet. De eersten die ons
op het vizier krijgen hebben het geluk om in dit warme,
lieve dorp een plaats te vinden en tot zichzelf te kunnen
komen.
Maar vanaf zaterdagavond 19 maart ging het opeens
hard.
Na 22 uur begonnen mensen ons te bellen en om 23
uur zijn we naar het SOOBhuis gegaan en hebben de
eerste groep van 6 ontvangen.
Die was om 1 uur compleet. Zondag 20 maart kwamen
er nog 4 aan die nog onderweg waren in Duitsland en
volgende week nog 2 uit Poznan

PROJECT

De scholing en spirituele ondersteuning worden gestart,
het indraaien in de gemeenschap vindt plaats
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Colofon
Vanuit een principe van actieve geweldloosheid ondersteunt
EIRENE op het noordelijk en zuidelijk halfrond initiatieven, die
zich voor geweldloze conflictoplossing en een duurzame en
rechtvaardige ontwikkeling inzetten.
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