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‘Bijna alle vluchtelingen zijn
dankbaar voor de gastvrijheid’

Peter van de Vusse

De Bilt

Hij is nog maar net z’n bed uit, want
de Afghaanse vluchteling Saber Ali-
zai (32) moest de hele nacht werken
als receptionist van een hotel in Am-
sterdam. ,,Drie dagen in de week
krijg ik les in Utrecht. Op de andere
dagen studeer ik thuis. Ook ben ik
bezig met het halen van mijn rijbe-
wijs’’, vertelt Alizai, die na allerlei
omzwervingen in februari 2018 in De
Bilt terechtkwam.

Alizia’s week is goed gevuld; hij
slaapt gemiddeld zo’n zes uur per
dag. In De Bilt wordt hij opgevangen
door Steunpunt Vluchtelingen De
Bilt. Volgende week donderdag viert
het steunpunt zijn 25-jarig bestaan.
In die periode hebben meer dan ne-
genhonderd vluchtelingen een be-
roep gedaan op de medewerkers van
de organisatie om een nieuw bestaan
op te bouwen. ,,De medewerkers van
de stichting zijn enorm behulp-
zaam’’, zegt Alizai in redelijk goed
Nederlands. ,,Elke dag kan ik hier in
cultuurhuis Het Lichtruim bij het
steunpunt terecht voor vragen. Twee
keer in de week krijg ik taalles van
een taalcoach.’’

In november 2015 kwamen Alizai
en zijn zus in Nederland aan. In een
volgeladen bootje met vluchtelingen
waren ze de zee overgestoken van
Turkije naar Lesbos in Griekenland.
Met de trein, bus en ook lopend be-
reikten ze het aanmeldcentrum in

Ter Apel. Alizai’s zus woont nu in
Schiedam. Alizai, die een tijdelijke
verblijfsvergunning heeft, in De Bilt.

In 2016 en 2017 was sprake van een
hausse van met name Syrische en
Eritrese vluchtelingen ,,Ineens had-
den we veel meer vrijwilligers nodig
voor de taallessen, het maatschappe-
lijk werk en de juridische begelei-
ding’’, zegt coördinator Hanneke Ei-
lers. ,,Er zijn nu 150 vrijwilligers. De
beelden in de media van al die vluch-
telingenstromen heeft veel Biltena-
ren in het hart geraakt. Zij willen
graag iets terugdoen.’’

In 2009 ging VluchtelingenWerk
De Bilt zelfstandig verder als Steun-
punt Vluchtelingen De Bilt. ,,Als lo-
kaal steunpunt is er nauwer contact
met de gemeente, de donateurs en de
middenstand”, aldus voorzitter Adri
Peters. 

Gastvrijheid
De uit India afkomstige Kabir Roy
Chowdhury begeleidt als maatschap-
pelijk werker al meer dan twintig jaar
vluchtelingen in De Bilt. Geregeld
komt hij bij vluchtelingen thuis om
hun situatie te bekijken. ,,Bijna alle

vluchtelingen zijn gemotiveerd om
hier in De Bilt een nieuw bestaan op
te bouwen. Ze zijn dankbaar voor de
gastvrijheid. Voor Syriërs is de af-
stand tot de westerse cultuur niet zo
groot. Wel moeten ze wennen aan de
bureaucratie.’’

Saber Alizai droomt van een mas-
teropleiding aan de TU in Delft. In
Afghanistan heeft hij zijn bachelor
gehaald. Graag wil hij civiel ingeni-
eur worden. ,,In Nederland ligt mijn
toekomst. Afghanistan is voor mij te
gevaarlijk. Ik hou van mijn land,
maar ik kan er niet terugkeren.’’

▲ Saber Alizai, Kabir Roy Chowdhury, Hanneke Eilers en Adri Peters en de kleine Raphael (5). FOTO JEROEN JUMELET

Ze zijn
dankbaar
voor de
gastvrijheid,
wel moeten
ze wennen
aan de
bureaucratie
–Kabir Roy 

Steunpunt

Vluchtelingen De Bilt

heeft in de 25 jaar dat het

al actief is, meer dan 900

vluchtelingen geholpen

met het opbouwen van

een nieuw bestaan.

Veenendaal-verklaring als het
antwoord op Nashville-pamflet
De fractievoorzitters van en-

kele Veenendaalse partijen

staan op tegen de omstreden

Nashville-verklaring. Als ant-

woord daarop hebben zij geza-

menlijk de zogeheten ‘Veenen-

daal-verklaring’ ondertekend

met de titel Ieder mens mag er

zijn.  

Tom Brouwer

Veenendaal

In de omstreden Nashville-verkla-
ring worden relaties van homo-
seksuelen en transgenders afge-
wezen, omdat dat indruist tegen
de christelijke normen en waar-

den. De verklaring is in heel het
land door ruim tweehonderd
mensen ondertekend, waaronder
SGP-fractievoorzitter Kees van der
Staaij. Dat leidde de afgelopen
week tot veel kritiek. Het
Nashville-idee is uit de Verenigde
Staten overgewaaid. 

Met de ondertekening van de
Veenendaal-verklaring willen de
fractievoorzitters bekrachtigen dat
ieder mens gelijkwaardig aan el-
kaar is. 

Jan Breur (SP), Kees Oskam
(GroenLinks), Hans van de Braak
(PvdA), Gökhan Çoban (Denk) en
Roy Dielemans (D66) hebben hun
handtekening gezet.

Op het pamflet staan verschil-
lende punten. Zo staat er dat ieder-
een respect voor elkaar moet heb-
ben en dat elke soort relatie moge-
lijk moet zijn. Ook mag religie
geen vrijbrief zijn voor het afkeu-
ren van andere personen. 

Op de Facebookpagina van
GroenLinks Veenendaal is te lezen
dat de overige partijen (SGP,
Christenunie, Pro-Veenendaal en
Lokaal Veenendaal) zich niet ge-
roepen voelden de Veenendaalse
verklaring te ondertekenen.

Het Openbaar Ministerie (OM)
liet deze week weten dat het nog
gaat onderzoeken of de Nashville-
verklaring strafbare punten bevat.

Waterkwaliteit van Eem
blijft verontrustend slecht
BAARNHet is zeer slecht gesteld
met de waterkwaliteit van de Eem.
Dat zegt de stichting Behoud de
Eemvallei in Baarn. Het bestuur
heeft dat kortgeleden aange-
kaart bij het waterschap
Vallei en Veluwe, be-
heerder van het water.

,,Afgelopen halfjaar
was er sprake van ver-
ontrustende verschijn-
selen bij jeugd na het
zwemmen in de Eem in
Amersfoort en Soest. Het zwem-
men had als gevolg koorts, braken,
diarree en bloedneuzen’’, brengt
secretaris Kees Koolmees in herin-
nering.

In het najaar werd hij er ook op
gewezen dat het wateroppervlak
van de Eem vol zat met mosselen.
Dat was ter hoogte van Baarn. 

,,De schelpdieren hadden
het kennelijk Spaans be-

nauwd gekregen door
mogelijk zwaar veront-
reinigd water, want van
zoiets hebben we nooit
eerder gehoord’’, zegt

Koolmees.
,,Maar waar komen de ver-

ontreinigingen in de Eem van-
daan? Scholeksters eten mosselen
en als deze vogels vergiftigde mos-
selen eten, loopt het met deze be-
schermde vogel verkeerd af.’’

Steunpunt De Bilt heeft in 25 jaar meer dan 900 statushouders geholpen


