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alles met school moeten”, schetst Jan Bannink, project-
manager Zorg en Welzijn van de gemeente. In Neder-
land was niet eerder ervaring opgedaan met het huisves-
ten van zo’n grote groep mensen met dezelfde etnische 
achtergrond. In Lent stond een voormalig studentencom-
plex leeg en Nijmegen gaf gehoor aan de vraag. Bannink: 
“Het was een sprong in het duister.”
Met een flink pakket aan extra maatregelen, hulp van de 
woningbouwvereniging, extra inzet van Vluchtelingen-
Werk en van buurtbewoners die spontaan de organisatie 
Welcome to the Neighbourhood opzetten, werden de 
nieuwe bewoners ontvangen. Sceptische reacties waren 
er ook, zegt Bannink. “Moet je zoveel mensen wel bij el-
kaar zetten? Dat is zeker een afweging geweest, maar de 
jongens hebben ook veel aan elkaar gehad in het begin.”
Coaches van VluchtelingenWerk begeleidden hen de 
eerste acht tot twaalf maanden intensief. “We maakten ze 
wegwijs in de Nederlandse bureaucratie en hielpen hen 
bij het opbouwen van een netwerk”, vertelt teamleider 
Mazin Maasoom. En er zijn volop activiteiten georgani-
seerd, zoals kookles met Nederlandse leeftijdsgenoten, 
empowermenttraining in de moedertaal, contact met 
taalmaatjes en gastgezinnen en voorlichting over onder-
werpen als seksualiteit en psychische gezondheidszorg.

OVERSCHAT
Ondanks alle inzet en goede bedoelingen kopt dagblad 
De Gelderlander begin januari: ‘Opvang Lent faalt’. 
Anonieme vrijwilligers en een Eritrese bewoner klagen 
in het artikel over verveling, overmatig alcoholgebruik en 
het weinige contact met Nederlanders. Het rapport van 
Precies Advies ‘Overleven in Nederland’, dat in opdracht 
van de gemeente wordt uitgevoerd naar de integratiebe-
hoefte van de bewoners van de Griftdijk, nuanceert dat 
beeld. Wel laten de onderzoekers zien hoe moeizaam de 
integratie verloopt: ‘Hoewel er goede vorderingen zijn 
gemaakt, zijn de meeste jongeren na een jaar persoon-
lijke begeleiding nog niet goed in staat zelfstandig hun 
persoonlijke administratie, financiën en andere zaken 
te regelen door informatieachterstanden en gebrek aan 
praktische en sociale vaardigheden.’ Ook benadruk-
ken de onderzoekers in het rapport het belang van een 
‘vollere dagbesteding met een verplichtend karakter om 
de neerwaartse spiraal te voorkomen die kan ontstaan 
door doelloos rondhangen, slaapproblemen, overmatig 
gebruik van alcohol en verlies van dagritme.’ 
Het onderzoek maakt duidelijk hoe weerbarstig de prak-
tijk is. De jongeren geven bijvoorbeeld aan graag Neder-
lands te willen leren, maar tegelijkertijd is het verzuim 
bij de inburgeringlessen hoog. Pas wanneer de gemeente 
waarschuwt de uitkeringen te korten, stopt dit. Ook 
sluiten activiteiten vaak niet aan bij de wensen van de 
jongeren of wordt de groep niet bereikt. Ook hier geldt 
volgens de onderzoekers het belang van de persoonlijke 
benadering. Projectmanager Bannink: “Terugkijkend 
denk ik dat we hen in het begin hebben overschat. We 

LESSEN 
UIT LENT

De roep om maatwerk voor Eritreeërs klinkt luider en luider. 
De afstand tot de Nederlandse maatschappij is groot. De 

gemeente Nijmegen pleit voor een speciale aanpak. Haast is 
geboden, waarschuwt expert Binyam Andebrhan. ‘Nu willen 
ze graag aan de slag, wachten we een paar jaar dan staan de 

Eritreeërs met hun rug naar de samenleving.’
TEKST: JESSICA MAAS, BEELD: JEROEN MOERDIJK

Maatwerk voor Eritrese statushouders

Na de zomer begint de 23-jarige Sherif Yosuf 
met zijn entreeopleiding. Zijn inburgering 
heeft hij afgesloten, klinkt het trots in het 
Nederlands. Hij hoopt deze zomer de sleutel 

van een appartementje in Nijmegen te krijgen. Het is 
mooi geweest in Lent. Hij wil dolgraag op zichzelf wo-
nen. “Ik zal veel moeten studeren. Op de Griftdijk is het 
altijd druk. Ik wil Nederlands spreken, geen Tigrinya.” 
Yosuf droomt van een opleiding tot automonteur. In Eri-
trea werkte hij op de boerderij van familie. “Ik heb nooit 
voor een baas gewerkt of gesolliciteerd.”
Yosuf is geen uitzondering. Een groot aantal Eritrese 
statushouders – tussen 2014 en 2016 vroegen ruim 12 
duizend Eritreeërs asiel aan in Nederland – komt van 
het platteland en is laag opgeleid. In Eritrea geldt de cul-
tuur van het collectivisme waarin de familie en de groep 
centraal staan. Het regime is repressief en er bestaat een 
groot wantrouwen richting overheid en instellingen. De 
afstand tussen Nederland en het Oost-Afrikaanse land 
is dus niet alleen fysiek groot. Veel vluchtelingen zijn 
bovendien jarenlang onderweg geweest. De periode in 
Libië was traumatisch, net als de boottocht over de Mid-
dellandse zee. Vrijwilligers van VluchtelingenWerk in 
Nijmegen signaleerden in 2014 al dat deze groep meer 
aandacht nodig heeft.

SPRONG
In 2015 kreeg Nijmegen het verzoek om een groep Eri-
trese statushouders tussen de 18 en 23 jaar te huisvesten. 
“Jonge mannen zonder volledige uitkering die nog van 
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zijn meteen met een intensief inburgeringstraject begon-
nen, ook om zo dagbesteding te bieden. Maar ze vonden 
die lessen lastig, waardoor een aantal jongens afhaakte.”

AANSLUITING
Teammanager Maasoom van VluchtelingenWerk stelt dat 
inmiddels veel is veranderd in Lent. “Ten tijde van het 
onderzoek woonden de jongens er ongeveer zes maan-
den. Het overgrote deel heeft nu een Nederlands netwerk 
opgebouwd en een deel is begonnen met de inburge-
ringsexamens.” Ook de alcoholproblemen zijn minder 
groot dan eerder werd geschetst. 
Christine Pans, regiomanager van VluchtelingenWerk, 
wijst op het belang van maatwerk in het vervolgtraject, 
na de inburgering. “Een aan-
tal jongens begint nu met een 
entreeopleiding, maar er zijn er 
ook die dat niveau niet halen. Het 
is belangrijk om dan naar andere 
mogelijkheden te zoeken. En de 
jongens die de Griftdijk verlaten, 
helpen we bij hun verhuizing.”
Expert Binyam Andebrhan, zelf 
van Eritrese afkomst en al jaren 
werkzaam in het welzijnswerk, kent de lessen uit Lent. 
Hij traint hulpverleners en ambtenaren door het hele 
land en pleit voor laagdrempelige en goede voorlichting 
aan Eritreeërs, in de eigen taal. “Ze willen zich graag ui-
ten, maar spreken de taal nog niet. Alles wat ze in Eritrea 
hebben geleerd is plotseling waardeloos. De onzekerheid 
is groot. Het is van belang dat professionals kunnen 
aansluiten bij de achtergrond van de groep. Daar is wat 
voorkennis over Eritrea voor nodig. Begin je met deze 
jongeren over competenties, dan krijg je geen antwoord. 
Vraag je hen naar de boerderij, dan krijg je een ander 
verhaal.”
De aanpak verschilt nu per gemeente, stelt Andebrhan. 
“De ene ambtenaar heeft geen problemen met een trai-
ning in eigen taal of maatwerk, de ander wijst doelgroe-
penbeleid per definitie af. Maar laten we de Eritreeërs 
vertellen wat Nederland van hen verwacht in een taal die 
ze begrijpen.” Hij wijst op een recent onderzoek naar de 
integratie van asielmigranten waaruit blijkt dat ‘asielkin-
deren’ het redelijk goed doen op school. “Alleen de Soma-
lische groep blijft achter. Als we nu niet investeren, gaan 
de Eritreeërs dezelfde kant op. Nu willen ze allemaal 
graag aan de slag, wacht je een paar jaar dan staan ze 
met hun rug naar de samenleving en zijn de problemen 
veel groter.”
Zijn advies voor gemeenten? “Zorg voor laagdrempelige 
voorlichting, begin langzaam. Zorg voor dagbesteding 
zodat ze vroeg opstaan en moe naar bed gaan. Struc-
tuur is belangrijk. Begin met de toeleiding naar werk en 
relateer hier alles aan. Het is belangrijk dat ze perspectief 
zien en hun eigenwaarde terugkrijgen. Stimuleer zelfred-
zaamheid en bovenal: heb geduld.”*

Expert Binyam Andebrhan: 
‘Laten we de Eritreeërs vertellen 

wat Nederland van hen verwacht, 
in een taal die ze begrijpen’


