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DAAR KOMEN DE 
VLUCHTELINGEN

GAAT HET GEMEENTEN LUKKEN NIEUWKOMERS TE INTEGREREN IN DE SAMENLEVING?
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Nederland heeft te maken met een massale 
toestroom van vluchtelingen uit vooral Syrië 
en Eritrea. Wie zijn deze mensen? Gaat het 
gemeenten lukken ze succesvol te integreren 
in de samenleving? En: wat kunnen we leren 
van de toestroom van Joegoslaven eind jaren 
negentig?
TEKST: JAAP HOEVE EN PETER BOORSMA, BEELD: ANP

 De schattingen veran-
deren wekelijks, maar 
waarschijnlijk moet 
Nederland dit jaar zo’n  

33 duizend vluchtelingen opvangen. 
In allerijl worden locaties gezocht 
waar zij kunnen worden onderge-
bracht. Maar wat gebeurt er als de 
meeste stof is neergedwarreld? Een 
fors deel van de vluchtelingen zal in 
Nederland blijven en moet dan inte-
greren in de samenleving. Wat staat 
gemeenten te wachten? Hoe zorgen 
zij voor inpassing van de vluchte-
lingen in de samenleving en wat 
kunnen we leren van het verleden? 
Om met de eerste vraag te beginnen: 
wie zijn deze mensen? Van de vluch-
telingen die op dit moment Europa 
binnenkomen, is ongeveer de helft 
afkomstig uit Syrië. De rest komt 
grotendeels uit Irak, Afghanistan, 
Somalië en Eritrea.

HOOGOPGELEID
“Van de Syriërs weten we dat on-
geveer een derde hoogopgeleid is, 
een derde middelbaar en een derde 
een lage of helemaal geen opleiding 
heeft”, vertelt Simon Verhallen, die 
namens het College voor Toetsing en 
Examens (CTE) toezicht houdt op de 
staatsexamens Nederlands als tweede 
taal (NT2) en al decennia werkt met 
vluchtelingen. “Syrië had tot voor 
kort een goed onderwijsstelsel, met 
600 duizend studenten in het hoger 
onderwijs op een bevolking van 18 
miljoen. Onder de groepen uit sub-
Saharisch en Oost-Afrika zijn veel 
meer analfabeten.” 
Van grote invloed op hun toekomst-

perspectief is de gezinssituatie van 
vluchtelingen. Van de alleenstaande 
mannen is slechts een deel werkelijk 
vrijgezel, de rest heeft een gezin ach-
tergelaten. Voor veel van de Syrische 
mannen geldt dat zij na aankomst in 
Nederland met hun gezin herenigd 
willen worden. Een flink aantal van 
de gezinnen van wie de kinderen 
hier naar school gaan, zullen in 
Nederland blijven. Uit West-Afrika 
komen veel minderjarigen. Van die 
groep keert een veel groter deel na 
een paar jaar terug naar het land van 
herkomst. 
Heel wat vluchtelingen blijven hoe 
dan ook een aantal jaren in Neder-
land. De meeste Syriërs en Eritreeërs 
krijgen een tijdelijke verblijfsvergun-
ning voor vijf jaar, omdat overduide-
lijk is dat zij momenteel niet terug 
kunnen. 

SNELLE START
Voor de blijvers is een goede, snelle 
start essentieel voor een geslaagde 
integratie, stelt het Eindhovense ge-
meenteraadslid Mpanzu Bamenga, 
die onder meer veiligheid en vreem-
delingenzaken in zijn portefeuille 
heeft. Zelf kwam hij als 8-jarige met 
zijn moeder en broer als vluchteling 
vanuit Zaïre (de huidige Democra-
tische Republiek Congo, red.) naar 
Nederland. “Mede door de warme, 
open ontvangst, ben ik geworden wie 
ik nu ben.”
Zo’n ontvangst krijgt echter niet 
iedereen; bij binnenkomst krijgt niet 
iedereen een status en niet iedereen 
even snel. Mensen die lang moeten 
wachten, maken veel ellende mee en 

worden vaak ziek. 
“Als het lang duurt voor je aan het 
werk komt, gaat alles achteruit”, zegt 
Verhallen. “Het contact met Neder-
landers en daarmee ook het leren 
van de taal en de motivatie om er wat 
van te maken.”
“Maak een snelle start met die 
integratie”, zegt ook Annemiek Bots 
van Vluchtelingenwerk Nederland. 
“En houd daarbij rekening met hun 
speciale achtergrond.” Bamenga 
specificeert dat met de ‘vier B’s’: 
bed, bad, brood en, heel belangrijk, 
begeleiding. “Al is het maar omdat 
veel mensen kampen met trauma’s 
en andere psychische problemen en 
velen hun familie missen.”  
Die begeleiding kan soms heel 
basaal zijn. “Nadat mensen een 

Opvang van vluchtelingen 
uit voormalig Joegoslavië

 In de jaren negentig van 
de vorige eeuw kreeg 
Nederland te maken 

met een grote toestroom 
van vluchtelingen uit 
het door burgeroorlog 
verscheurde Joegoslavië. 
Op het hoogtepunt in 
2001, tegen het einde van 
de Kosovo-oorlog, klopten 
84 duizend vluchtelingen 
uit de Balkan aan. Net als 
nu kwam de opvang van 
tienduizenden Bosniërs, 
Kroaten en Serviërs in 
1992 en 1993 hortend en 
stotend op gang. Een deel 
van hen is teruggekeerd 
toen het in de landen van 
herkomst weer rustig 
werd, maar een groot 
deel is hier gebleven. 
Hoewel er aanvankelijk 
zorgen waren over deze 
groep, blijkt onder meer 
uit cijfers van het Centraal 
Bureau voor de Statis-

tiek dat zij vrij goed zijn 
geïntegreerd in de Neder-
landse samenleving. De 
werkloosheid onder hen 
behoort tot de laagste van 
alle migrantengroepen, 
het onderwijsniveau tot 
het hoogste. Dat laatste 
geldt met name voor de 
tweede generatie, van wie 
ruim 40 procent een uni-
versitaire of hbo-opleiding 
heeft gevolgd, iets meer 
zelfs dan het landelijk 
gemiddelde.
“Misschien ligt dat aan 
het relatief kleine cultuur-
verschil”, zegt Annemiek 
Bots van Vluchtelingen-
werk Nederland. “Het zijn 
blanke Europeanen, ze 
worden minder gediscri-
mineerd vanwege hun 
uiterlijk. Bovendien gin-
gen veel Nederlanders in 
Joegoslavië op vakantie; 
het land voelde dichtbij.” 
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huis hebben gekregen, moeten 
ze zelf met geleend geld meubels 
kopen. Als je nog nooit bij Ikea bent 
geweest, kan dat overdonderend zijn. 
Sommige mensen weten niet dat ze 
voor eten naar de supermarkt moe-
ten of hoe ze moeten betalen. Of dat 
je voor goedkopere boodschappen 
naar Aldi of Lidl moet.”

INFLEXIBEL
Kim Tsai, die al vele jaren organisa-
ties ondersteunt en daarvoor eigen 
methodieken ontwikkelde, promo-
veert begin december op onderzoek 
naar de manier waarop met vluch-
telingen wordt omgegaan. Daarvoor 
heeft ze niet alleen de literatuur be-
studeerd, maar ook jarenlang vluchte-
lingen gevolgd in hun contacten met 
gemeente, school, werk en zieken-
huis. Haar studie toont vooral het 
belang van verbinding en de relatie 
tussen professionals en vluchteling. 

“Gemeenten kennen de vluchtelingen 
niet goed en kijken te veel naar de 
korte termijn. Om succesvol te zijn, 
moeten ze veel meer investeren in de 
relatie met vluchtelingen.”
Regels zijn nogal inflexibel en 
verschillen bovendien sterk per 
gemeente. “Door de culturele en taal-
barrières is het natuurlijk niet mak-
kelijk om een vluchteling te leren 
kennen”, zegt Tsai. “Maar het schort 
ook vaak aan compromis van de kant 
van de professionals. Zo wordt eigen 
initiatief voor bijvoorbeeld een stage 
regelmatig afgestraft omdat het niet 
is bedacht door de werkconsulent 
zelf.” Gemeenten proberen mensen 
in werktrajecten te plaatsen, bijvoor-
beeld in de groenvoorziening. Dat is 
penny wise and pound foolish, aldus 
Tsai. “Op korte termijn misschien 
een oplossing, maar ze raken daar-
mee niet duurzaam uit de uitkering.”
Ook als vluchtelingen een cursus 

Opvang in de regio

Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog 
werd het neutrale Nederland overspoeld 
door vluchtelingen uit het door Duits-

land bezette België. In korte tijd kwamen meer 
dan een miljoen Belgen naar Nederland, dat 
toen een bevolking had van ongeveer zes mil-
joen. Bergen op Zoom – toen 16.500 inwoners 
– kreeg 110 duizend vluchtelingen te verwerken. 
Daar kwamen nog eens 35 duizend Belgische 
militairen bij die volgens het oorlogsrecht geïn-
terneerd moesten worden.
In de troonrede van september 1914 liet ko-
ningin Wilhelmina weten dat vluchtelingen in 
Nederland welkom waren: ‘Diep begaan met het 
lot van alle volken, die in den krijg zijn meege-
sleept, draagt Nederland de buitengewone las-
ten, die het wordt opgelegd, gewillig en ontvangt 
met open armen alle ongelukkigen, die binnen 
zijn grenzen een toevlucht zoeken.’ 
Vooral in de zuidelijke provincies had dit grote 
gevolgen: steden en dorpen raakten overvol en 
bijna iedereen had wel een Belg in huis. 
Omdat de in de gauwigheid opgerichte parti-
culiere hulpcomités de stroom vluchtelingen 
niet aan konden en bovendien de landsverde-
diging in het gedrang dreigde te raken, besloot 
de regering de opvang van vluchtelingen te 
centraliseren en deze over het land te versprei-
den. Overal in het land verschenen permanente 
barakkenkampen, ‘Belgische dorpen’, compleet 
met school, postkantoor, ziekenhuis, kerk en 
soms zelfs een theater of bioscoop. 
Militairen werden geïnterneerd in leegstaande 
kazernes en uiteindelijk herenigd met hun gezin-
nen. In Amersfoort werden, op een bevolking 
van 25 duizend, 19 duizend Belgen gehuisvest. 
In Uden, Ede en Nunspeet werden kampen voor 
‘onfatsoenlijke’ of armlastige Belgen gebouwd. 
Om hen naar de kampen te lokken, stopten de 
meeste gemeenten eind 1914 met het uitdelen 
van voedsel buiten de vluchtoorden.  
Na een akkoord tussen België en de Duitse 
bezetter kon half oktober 1914 een groot deel 
van de vluchtelingen weer huiswaarts keren, 
waardoor het totale aantal terugliep naar zo’n 
200 à 300 duizend.
Na enige tijd werd het Belgische studenten ove-
rigens wel toegestaan te studeren aan Neder-
landse universiteiten.
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krijgen aangeboden, is dat niet altijd 
de beste match. Nieuwkomers leu-
nen sterk op de adviezen van Vluch-
telingenwerk, dat de eerste maat-
schappelijke begeleiding verzorgt, 
maar ook eigen commerciële cursus-
sen aanbiedt. Zo kan het gebeuren 
dat een jong talent een taalcursus 
volgt, terwijl de Universiteit Leiden 
wellicht een betere optie was. 

OPLEIDING
Werkgeversorganisatie VNO-NCW 
en ook een aantal grote gemeen-
ten hebben onlangs aangeven de 
deuren te openen voor hoogopgeleide 
Syriërs. “Een goed plan”, oordeelt 
Erik van den Bergh van de Stichting 
voor Vluchteling-Studenten UAF, 
die vluchtelingen helpt hun weg te 
vinden in het Nederlandse hoger 
onderwijssysteem. “Er zitten artsen, 
technici en ICT’ers tussen die we 
hier goed kunnen gebruiken. Ga eens 

na wat we daarmee besparen aan 
opleidingskosten. Ze zijn zeer gemo-
tiveerd, willen de taal leren en door-
stomen. Sommigen zijn uiteindelijk 
zelfs gepromoveerd; de Hongaarse 
vluchteling Dszingisz Gabor heeft het 
zelfs geschopt tot staatssecretaris.”  
Als een student na vooronderzoek 
eenmaal is geaccepteerd bij UAF 
krijgt hij een vaste begeleider en 
wordt een traject opgesteld, bijvoor-
beeld om Nederlands te leren en een 
schakeljaar te volgen waarin studen-
ten kennismaken met de Neder-
landse manier van onderwijs. UAF 
betaalt de studiekosten. “Elk traject 
is echt maatwerk waarbij we kijken 
naar leeftijd, gezins- en persoonlijke 
situatie”, zegt Van den Bergh. “Het 
heeft geen zin een arts van 58 om te 
scholen tot Nederlandse arts.”
Verhallen is minder enthousiast en 
denkt dat we ons rijk rekenen met de 
hoogopgeleiden. “Er zijn veel Iraakse 
en Iraanse tandartsen en medisch 
specialisten die dachten dat ze hier 
de draad konden oppakken, maar 
dat gebeurt niet.” Om te beginnen 
is vaak niet precies duidelijk wat de 
diploma’s waard zijn. “In Syrië bij-
voorbeeld is het niveau van het hoger 
onderwijs sterk gedaald.” Bovendien 
stellen Nederlandse organisaties 
zeer hoge eisen. Verhallen: “Voor je 
als specialist aan de bak kunt, ben je 
tien jaar verder. En dan moet je nog 
geld hebben ook. We moeten voorko-
men dat mensen gefrustreerd raken 
en hun daarom eerlijk voorlichten.”
Mensen moeten bereid zijn een 
baan onder hun niveau aan te 
nemen, vindt Verhallen. “Het is ook 
interessant mensen te prikkelen een 
beroepsopleiding te volgen. Neder-
land heeft veel vakkrachten nodig 
zoals loodgieters, elektriciens en 
timmerlieden. Daarvoor moeten de 
nieuwelingen dan nog wel diploma’s 
halen voor bijvoorbeeld veiligheid.” 
“Geef iemand een kans om snel een 
waardevolle bijdrage te leveren” vult 
Bamenga aan. “Als het kan op eigen 
niveau. Maar bedenk dat je ook op 

mbo-niveau 2 goed je brood kunt 
verdienen.” 

JOEGOSLAVIË
Wat kunnen we leren uit het recente 
verleden? In de jaren negentig kreeg 
Nederland te maken met een massale 
toestroom van vluchtelingen uit het 
voormalige Joegoslavië (zie kader). 
Op het hoogtepunt in 2001 waren dat 
er 84 duizend, veel meer dan er tot 
nu toe zijn aangekomen. “Eigenlijk 
vreemd dat er nu veel meer rumoer is 
dan toen”, zegt Bamenga. “Zelf kwam 
ik destijds met mijn moeder en broer 
aan in een leeg gebouw dat daarna 
langzaam vol stroomde. Ik heb de 
indruk dat mensen er toen veel beter 
op voorbereid waren.”  
Onder de vluchtelingen van toen 
zaten ook veel geschoolde vakmen-
sen, zegt Verhallen. “Die mochten 
tegelijk aan het werk of naar school 
en aan de taal werken. Iemand die 

‘Niet goed doordacht’

An Elferink, consulent inburgering bij de 
gemeente Delft, heeft begin jaren negentig 
haar sporen verdiend als coördinator voor de 

opvang van een groep Zuid-Vietnamese bootvluchte-
lingen. Sindsdien heeft ze aardig wat regelgeving over 
vluchtelingen en asielzoekers voorbij zien komen, 
waaronder de Inburgeringswet van 2007 met een 
centrale rol voor gemeenten en die van 2013, die zegt 
dat buitenlanders zelf een inburgeringscursus moeten 
zoeken. Dat gaat niet goed, aldus Elferink. “Mensen 
krijgen een brief van DUO die stelt dat ze moeten in-
burgeren. ‘Kijk maar op de website’. Maar die is alleen 
in het Nederlands en Engels. Buitenlanders met een 
Nederlandse partner komen er nog wel uit, maar een 
Eritreeër die nauwelijks kan lezen…?”
Voor een inburger- of taalcursus kunnen mensen een 
lening afsluiten die wordt uitbetaald aan de opleiding. 
“Ze zien het geld niet, maar zijn wel verantwoordelijk 
voor terugbetaling. En gemeenten weten niet goed 
wat er werkelijk gebeurt in het onderwijs. Sinds 2013 
weten ze niet eens wie inburgerplicht heeft. De hui-
dige regelgeving komt deels voort uit bezuinigingen 
en deels uit het politieke klimaat en is niet goed door-
dacht. Nieuwkomers weten de weg nog niet. Vaak 
kunnen ze ‘eigen verantwoordelijkheid’ nog niet aan.”

>
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taalniveau A1 haalt – dat kan met een 
cursus van drie tot vier maanden – 
kan aan een vakopleiding beginnen 
en de taal al doende verder leren. Dat 
kunnen roc’s gewoon organiseren. 
Maak gemengde groepen, zodat Ne-
derlands de voertaal wordt. Maar veel 
van die mogelijkheden zijn de afge-
lopen tien jaar afgeschaft. Zo stelt 
het volgen van een beroepsopleiding 
met stage op het lagere niveau 
(entree-opleiding) een nieuwkomer 
niet meer vrij van het inburgerings-
examen. Divosa zou druk moeten 

uitoefenen om dit soort regels zo 
snel mogelijk weer in te voeren om 
snelle integratie te bevorderen.” 

VISIE
Volgens raadslid Bamenga moet er 
in alle plannen veel meer reke-
ning gehouden worden met de 
langere termijn. “Mensen klagen 
bijvoorbeeld dat er te weinig sociale 
woningen zijn en dat asielzoekers 
worden bevoordeeld bij toewijzing. 
Dat zijn gegronde klachten, maar het 
kernprobleem is dat er te weinig wo-

ningen zijn en dat mensen scheef-
wonen. En dat is simpel op te lossen 
door meer te bouwen en scheefwo-
nen aan te pakken. Dat is visie, maar 
in de politiek wordt er afgerekend op 
de korte termijn.” 
In Bamenga’s visie worden mensen 
niet meer van het kastje naar de 
muur gestuurd, maar gekoppeld aan 
één ambtenaar die alles weet wat 
vluchtelingen moeten weten. Tsai 
kan zich er helemaal in vinden. Want 
er leven bij gemeenten nog steeds 
veel misverstanden over de bereid-
heid van vluchtelingen om mee te 
werken aan een re-integratietraject. 
Bijvoorbeeld omdat de klantmanager 
niet weet dat de vluchteling zich zor-
gen maakt over hoe hij het achterge-
bleven gezin moet onderhouden.
Het opbouwen van een relatie kan 
zulke misverstanden voorkomen. 
“Leer ze kennen, verdiep je in hun 
zorgen en poblemen en maak het be-
leid flexibeler.” Probleem is volgens 
Tsai dat klantmanagers het beleid 

Wie gaat dat betalen?
Veel gemeenten maken zich inmiddels zorgen over de betaling van de extra kosten die het 
huisvesten van vluchtelingen met zich meebrengt. Want ondanks alle goede wil gaat het nooit 
lukken iedereen snel aan het werk te krijgen. De VNG vindt daarom dat we er nu voor moeten 
zorgen dat we op de langere termijn de juiste voorzieningen hebben rondom noodzakelijke 
zorg, jeugdzorg, bijstand, huisvesting en onderwijs. De VNG gaat hierover in gesprek met haar 
leden en overlegt met het kabinet over de aanpak en financiering van de integratie van vluchte-
lingen. De budgetten hiervoor moeten komen van de ministeries van SZW, OCW en VWS.
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“Ik ben 31 jaar en heb een vrouw en 
een kind. Die komen binnenkort hier-
heen. Ik wil zo snel mogelijk weer in 
staat zijn de kost te verdienen voor 
mijn gezin. Ik ben dankbaar dat ik in 
Nederland mag zijn, maar voel me 
toch een beetje opgesloten. Het is 
allemaal zo willekeurig. Bij het COA 
hebben ze me bijvoorbeeld niet ver-
teld dat je al tijdens je verblijf in het 
azc naar school kunt. Dat had ik wel 
gewild in plaats van daar mijn tijd te 
verdoen. Het COA is erg onpersoon-
lijk. Ze geven nauwelijks informatie 
en als je vragen stelt, hebben ze geen 
tijd. Toen ik een eenpersoonswoning 
kreeg toegewezen, hoorde ik dat 

ik in aanmerking zou komen voor 
gezinshereniging, maar dat mijn 
woning te klein was. Ik wilde dat huis 
daarom niet, maar was verplicht het 
aan te nemen. Een vriend uit het azc 
kreeg een groter huis, maar omdat 
zijn gezinsleden geen BSN-nummer 
konden krijgen, konden zij niet bij 
hem gaan wonen.  
Ook het bedrag voor meubels is 
overal anders. Waarom gelden in 
elke gemeente andere regels? 
Ik ben minder optimistisch over 
de toekomst dan toen ik aankwam. 
Maar ondertussen help ik andere 
asielzoekers zo goed en zo kwaad als 
het gaat als vertaler.”

“Ik ben 20 jaar en via gezinsher-
eniging naar Nederland gekomen. 
Mijn vader werkt bij een garage-
bedrijf. Hij weet pas zeker dat hij 
mag blijven als hij een vast contract 
heeft, maar dat wil de garage hem 
niet geven. Zelf had ik een uitkering, 
maar die is stopgezet omdat ik mijn 
opleiding op niveau 1 afgerond heb. 
Ik zou graag gaan studeren, maar 
om studiefinanciering te krijgen 
moet ik het hoogste taalniveau B2 
halen. Geef me twee maanden om 

dat te halen, denk ik. Maar dat mag 
niet. De gemeente zegt dat ik naar 
het mbo moet of een baan moet 
zoeken. Een vriend van me wilde 
graag mbo niveau 4 gaan doen. 
Dat had hij een paar maanden van 
te voren aan de gemeente door 
moeten geven, maar dat was hem 
niet verteld. Omdat hij zich niet aan 
de regels had gehouden, moest hij 
zijn studiefinanciering helemaal 
terugbetalen.” 

heel trouw uitvoeren. 
De focus ligt veelal op directe 
uitstroom, zegt Van den Bergh van 
UAF. Regelgeving wordt soms heel 
bureaucratisch uitgelegd. Of de 
gemeente betaalt wel subsidie voor 
de taalopleiding, maar verstrekt geen 
geld voor de reis ernaar toe. “Dat 
is jammer; juist de eerste fase is zo 
belangrijk.”
De Participatiewet biedt ruimte om 
mensen met behoud van uitkering 
te laten studeren, maar gemeen-
ten en zelfs klantmanagers bin-
nen een gemeente gaan daar heel 
verschillend mee om, heeft Van den 
Bergh ervaren. “Daarom proberen 
we convenanten af te sluiten met 
gemeenten waarin we afspreken dat 
de gemeente en UAF gezamenlijk 
verantwoordelijk zijn voor studie-
werktrajecten voor hoogopgeleide 
vluchtelingen. Tegelijkertijd maken 
we afspraken met de universiteiten 
en hogescholen, zodat elke partij 
weet waar ze aan toe is.” *

“Ik ben 21 jaar en zou moeten studeren. Ik wil 
zo snel mogelijk de taal leren, een diploma 
halen en een goede baan vinden. En onder-
tussen hier een leven opbouwen, mensen 
leren kennen en vrienden maken. Maar dat 
wordt me niet makkelijk gemaakt. Ik heb geen 
idee wie mijn contactpersoon bij de gemeen-
te is, het is elke keer een ander. Sommigen 
behandelen me niet zo vriendelijk. Alsof ze 
me niet vertrouwen. In de azc’s wordt wel ge-
zegd dat je het beste problemen kunt maken 
als je geholpen wilt worden. Ik heb zelf, met 
hulp van vrijwilligers, een taalcursus gevon-
den aan de Universiteit Leiden die precies bij 
mijn niveau past. Daarvoor heb ik een lening 
afgesloten bij DUO (uitvoeringsorganisatie 

van de Rijksoverheid voor het onderwijs, 
red.). Maar ik heb een uitkering, anders kan 
ik het allemaal niet betalen, en dus allerlei 
verplichtingen. Ik moet solliciteren en precies 
laten zien wat ik allemaal gedaan heb. De 
gemeente wil me zo snel mogelijk uit de uit-
kering hebben, maar waarom laten ze me niet 
eerst de taal een beetje leren? Ik kon ‘goe-
demorgen’ zeggen. Voldoende Nederlands 
voor een Nederlandstalige sollicitatietraining, 
vonden ze. Maar ‘goedemorgen’ was het 
enige woord dat ik kende, dus ik begreep er 
helemaal niks van! Ik probeer geduldig te 
blijven en zo veel mogelijk in het hier en nu 
te leven. Mijn hoofd blokkeert als ik over de 
toekomst probeer na te denken.”

SYRISCHE VLUCHTELINGEN AAN HET WOORD


