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VAN ONZE REDACTRICE

VEERLE BEEL
BRUSSEL r Bachir is bijna 19,

woont in Sint-Niklaas in een stu-
dentenkamer en spreekt vlot
Nederlands. Vier jaar geleden
kwam hij naar ons land, vorig jaar
verwierf hij de status van vluchte-
ling. Deze maand heefthij een stu-
dentenjob bij een vleesverwer-
kend bedrijf Het geld heeft hij
nodig om zijn ouders en jongere
broers en zussen uit Afghanistan
te laten overkomen via gezinsher-
eniging. Maar een geschikte
woonst vinden blijkt ontzettend
moeilijk.

Immokantoren hebben hem
gezegd dal zij hem niet kunnen
helpen zolang hij geen vast
arbeidscontract kan voorleggen.
Nochtans dringÊ de tijd: de gezins-
hereniging moet binnen het jaar
worden afgehandeld, de vliegtuig-
tickets zijn al gekocht.

Burgerinitiatieven en hulp-
.organisaties worden overspoeld
met wagen van erkende vluchte-
lingen naar ondersteuning naar
een betaalbare woonst. Dat is al-
tijd al zo ge'\Meest, maar de situatie

10

is nu erg pijnlijk aan het worden, niet openstaat voor mensen met
zeggen Orbit vnv en Vluphtelin- een leefloon en/of een vluchtelin-
genwerk Vlaanderen in een nota genstatuut, besloten'al meerdere
aarr de regeringsonderhande- gemeentebesturen om tijdelijke
laars. Maandenlange zoektoch- opvanghuizen om te zetten in
ten leveren niets op, ondanks de - semipq,rmanente woonplaatsen,
inzet van tientallen wijwilligers', waardoor de doorstroming stokt
zeggen zij. en meer vluchtelingengezinnen

Het aantal gezinsherenigingen op een wachtlijst komen. Zewor-
steeg flink na 2OI5. Volgens een den in de armen van huisjesmel-
analyse vàn het agentschap Bin- kers gedreven.of blijven met te
nenlands Bestuur werden in 2077 veel bewoners hangen in te krap-
6.951 verblijfsdocumenten afgele- pe behuizing. Of erger nog.
verd aan familieleden van vluch- 'Dagelijks komen er gezinne-
telingen of personen met een sta- tjes langs die dakloos zijn en sme-
tus van subsidiaire bescherming.
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n crisis treft erkend
vluchtelitrgen h ar

e

Erkende vluchtelingen met een gezin vinden steeds moeilijker een goede,

betaalbare .woning. Burgerinitiatieven en hulporganisaties slaan alarm.

mende uitsluitingsmechanismen.
Zo kunnen herenigde gezinnen
pas een gezinsleefloon aanvragen
als ze een adres in België hebben.
Dat leidt tot 'systematische over-
bewoning in de eerste maanden
na de hereniging'. Ook hebben
vluchtelingen vaak niet het bud-
get om een kwaliteitsvolle woning
te huren, waardoor ze hun huur-
subsidie lcwijtspelen.

De Vlaamse Vereniging van
Steden en Gemeenten (WSG)
zegl da| de Sociale Huizen veel
inspanningen leveren, maar

erkent de problematiek. 'Alle leef-
loontrekkenden hebben het moei-
lijk om een woning te vinden,
maar uit eigen onderzoek weten
we dat het hebben van een niet-
EU-nationaliteit het nog. moeilij-
ker maakt', zegt woordvoerster
Katrien Gordts.'Gemeenten staan
er sinds ditjaar álleen voor om die
mensen te ondersteunen. Tot
vorig jaar waJen daar nog Vlaam-
se subsidies voor. Nochtans blij-
ven de noden even groot.'

o Blz. L2-13 berichtgeving g

Overbewoning
Vaakgaat het om grotere gezin-

nen, waarvoor een huurwoning
met twee of drie slaapkamers niet
volstaat. Ook erkende vluchtelin-
gen die hier een gezin uitbouwen,
ervaren het probleem.

Betaalbare huurwoningen met
meer slaapkamers zijn erg zeld-
zaam.Ze zitten zelden in het aan-
bod van sociale verhuurkantoren,
die strenge regels tegen overbe-
woning hanteren. Omdat de huur-
markt zo krap is en bovendien

ken om hen alsjebliefll aan een
woonst te helpen', zegl Jozef
Hertsens van Vluchtelingen On-
dersteuning .Sint-Niklaas (Vlos).
"\Mij bestaan meer dan twintig jaar
en bekommeren ons in de eerste
plaats om de allerlavetsbaarsten,
met name mensen zonder papie-
ren. Nu komt de noodkreet ook
van mensen mét papieren.'

Orbit vzrv en Vluchtelingen-
werkVlaanderen erkennen dat de
huidige wooncrisis meer doel-
groepen treft dan alleen vluchte-
lingengezinnen. Maar vluchtelin-
gen vallen wel ten prooi aan bijko-
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\MIE \ME
BINI\ENLATEI{,
MOETEN \ME
OOK HELPEN
Wonen is een basisrecht. Het allereerste dat een

mens voor elkaar moet hebben, is een behoorlijk dak
boven zijn hoofd. En dat geldt uiteraard ook voor
vluchtelingen. Pas als dat goed zit, kun je je integreren,
de taal leren, werk zoeken. Pas dan krijg je ruimte in
het hoofd om je bezig te houden met je medemens en
met de samenleving. Als je met acht in een tweekamer-
flat moet wonen met vochtplekken op de muur en lek-
kende kranen, dan ga je kapot van de stress en is er
geen energie voor iets anders dan overleven.

Voor veel vluchtelingengezinnen zit die behoorlijke
woning er niet in. Omdat je voor een sociale woning
jarenlang op een wachtlijst moet staan, komen ze daar
niet voor in aanmerking. De sociale verhuurkantoren
dan, die appartementen en woningen van de privé-

Begeleiden is
meer dan
verplichten
Nederlands
te leren

markt verhuren tegen een
lagere prijs. Maar daar is
het aanbod niet alleen be-
perkt, door de strenge re-
gels die ze hanteren, is
ook dat meestal geen op-
tie. Het is niet onbegrij-
pelijk dat de grootte van
een woning afhangt van
de grootte van het gezin.
En dat de verhuurkanto-

ren vinden dat een gezin met vier kinderen niet in een
tweeslaapkamerappartement kan wonen. Maar onder
meer door die regeltjes duwt men hen wel naar de
privémarkt van huisjesmelkers en komen ze uiteindelijk
in nog slechtere woonomstandigheden terecht.

Dat heeft alles te maken met een te slappe controle
op de verhuurmarkt. Met te lage vervangingsinkomens
in vergelijking met de te hoge huurprijzen, niet alleen
voor vluchtelingen maar voor iedereen. En met racisme
door verhuurders, want zij vertrouwen de mensen met
een kleur, laat staan pas erkende vluchtèlingen, hun
huurwoning niet toe. En dat heeft dan weer voor een
groot deel te maken met het feit dat we deze nieuwe
inwoners nauwelijks of zelfs niet begeleiden tijdens die
eerste maanden in een nieuw land. Dat de Centra voor
Algemeen Welzijnswerk de projectsubsidies die enkele
jaren geleden hiervoor bestonden, verloren hebben,
zegt alles.

Of de regels voor gezinshereniging te soepel zijn, is
iets waarover je kunt discussiëren. Maar waarover niet
te discussiëren valt, is de manier waarop we met de
erkende vluchtelingen omgaan. AIs we hen papieren
geven en dus de toestemming om hier hun leven op
te bouwen, dan moeten we ook de omstandigheden
creëren dat ze dat ook kunnen. Dan moeten we hen
begeleiden en helpen de weg te vinden in hun nieuwe
land. En dat begeleiden is iets heel anders dan hen ver-
plichten Nederlands te leren en een inburgeringscursus
te volgen.

?tASÍlc lN US NooPg?ooL..

Klantendienst:
Tel. O2 I 790.21.10/e-loket: standaard.be/klantendienst
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VAN ONZE REDACTEUR
DRIES DE SMET

n Welk grafiekje heeft zulke
lr magische krachten?
De zogenaamde omgekeerde
rentecurve, of inoerted yield
curae.

De rentecurve geeft aan hoe-
veel de rente stijgt met de loop-
tijd. Hoe langer een overheid

geld wil lenen, hoe meer jaar-
lijkse rente ze moet betalen.
De curve stijgt dus.

Maar soms daalt die curve,
het o.mgekeerde van wat we
normaal verwachten. Dan is de
rente lager op overheidspapier
van tien jaar dan die op pakweg
twee jaar. Dat was woensdag
voor het eerst sinds 2OO7 heï.
geval.

De VS doen het economisch nog steeds
prima. En toch slaagde één grafie$e erin
om de recessievrees weer te doen oplaaien.
Daardoor kleurden de beurzen woensdag
bloedrood. Wat is er aan de hand?

2 Waarom denken beleggers
r dat dit een recessie voor-
spelt?

Als de langetermijnrente lager
is dan de kortetermijnrente,
dan verwachten de financiële
markten dat de toekomstige
kortetermijnrente zal dalen. Dat
gebeurt doorgaans als de econo-
mie het slecht doet.

Centrale banken trekken tij-
dens een economische expansie
de kortetermijnrente op. Tot het
moment waarop het econo-
misch opnieuw slechter gaat.
Dan laten ze de rente zakken
om de economie zuurstof te ge-
ven. Daardoor is de rentecurve
stijgend aan het begin van een
economische opgang, en dalend
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Haider Al Nuaimi met zijn vrouw en de twee maanden oude Leeuw: 'Geef ons onze menseliikheid terug.'

HAIDER EN HAMSA (MECHELEN)
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Yasin Kashit, met Mohamed en Layan: 'Je komt al snel boven de 1.0OO euro'

YASIN EN FATMA (HALLE)

0p r,,oek naar een huis

Baby en moeder
slapsrl op de grond

Na lclacl* wordt flat
onb ew o o;nb aar u erlclaard

- Haider Al Nuaimi (42) en ziin
wouw Hamsa (38) wonen in een
studio van hooguit S0 vierkante
meter, op grondgebied Mechelen.
Er is een kitchenette, een kleine
afgescheiden badkamer en êén
kleine slaapruimte die niet afge-
sloten kan worden. Op zich niets
mis mee, maar met vier kinderen
erbij - Amina (19), Omar (14),

Amani (I0) en Leeuw (net twee
maanden) - is hun woonplek véél
te klein.

Haider huurd e ze 2,5 iaar gele-
den, toen hij alleen met Omar in
België was. Hij betaalt er 550 eu-
ro per maand voor, elektriciteit
en water zijn niet inbegrepen.
'Als je erkend wordt als vluchte-
ling krijg je drie maanden de tijd
om iets te vinden. Iets beters heb
ik niet gevonden.'

Zijn wouw en twee dochters'volgden later via gezinshereni-
ging. De baby werd hier geboren.
Haider zoekt al de hele tijd naar
een ruimere plek om te .'il/onen.
'Het probleem is dat ik alleen
maar een leefloon heb. De eige-
naren willen een vast contract
zien. lk w iI w erken. Ze zeggen dat
ik eerst een opleiding moet vol-
gen. Dan zeggen ze: je moet êerst
Nederlands leren. Dat doe ik nu
al driejaar. Ik zou het sneller le-
ren als ik kon werken. Ik heb het
gevoel dat ik in rondjes draai.'

Hamsa is moe en wanhopig.

'Ik ben zwanger geweest in deze
flat. Datwas echt moeilijk. Ikben
elke week naar het sociale ver-
huurkantoor geweest. Ikheb hen
gesmeekt: alsjeblieft, help ons,
want wij leven in een onmogelij-
ke situatie! Ze zeggen dat het
misschien wel tien jaar zal duren
voor ze ons kunnen helpen. Ik
slaap elke avond hier op de
grond, met de baby. Mijn oudste
dochter slaapt in de zetel. We
hebben niet genoeg beigruimte:
alle spullen van de baby zitten in
die ene zak.'

'Overbewoond'
T.Ta de geboorte is er iemand

van Kind en Gezin langs géweest.
Die melrouw is voor ons gaan
pleiten bij het sociaal verhuur-
kantoor. Hetheeft niet geholPen.
Tijdens de hittegolf was het hier
snikheet.'

Beneden aan de deur hangl
een brief van de gemeente, die
hun studio 'ovetbewoond' ver-
klaart. Haider waag[ ons om uit
te leggen wat er staat. 'De eige-
naar heeft ons gezegd dat we iets
anders moeten zoekèn, maar hij
weet ook wel hoe moeilijk dat is.'

Het levert hen veel stress op:
'Wij komen yan een harde situa-
tie in Irak. We zijn alles kwijt
daar. Milities hebben er de sa-
menleving kapotgemaakt.'

Haider toont zijn handen:

twee vingers ontbreken. 'Ik was

_politieagent en'werkte met de
Amerikanen. De milities hebben
mij bedreigd. Daarom zijn we
hierheen gekomen. Maar de situ-
atie hier is ook extreem. We are'
humans. Wij wager-r alleen: geef
ons onze menselijkheid terug.'

Al hun hoop rust op de l'[-jari-
ge Omar, die een veelgewaagd
voetbaltalent is. Hij speelt links-
voor. 'Let maar op', zegt Haider
trots. 'Overvierjaar is hij de nieu-
we Hazard!'Maar'dan moeten ze

eerst Belg mogen worden. Omar
wil liever niet op de foto, zijn
twee zussen ook niet.

'Ik ben avanger
ge\Meest in
deze'flat. Dat
was echt rnoeilijlC

Yasin Kashit (36) en zijn wouw
Fatma (26) zijn in een juridische
strijd verwikkeld met de eigenaar
van hun huurappartement in Hal-
le. Zonder de steun van zijn werk-
gever hadden ze die klacht niet
kunnen indienen. Maar nu breekt
,hen die zuur op: de stad heeft hun
flat onbewoonbaar verklaard. OP
26juni hebben ze een briefgekre-
gen waarin staat dat'de bewoning
stopgezet'moet worden. Er hang[
ook'een aanplakbiljet tegen hun
voordeur.

In maart heeft de dokter al een
attest geschreven waarin te lezen
staat dat de voortdurende bron-
chitis van hun zoontje Mohamed
(2) te wijten is aan de ongezonde,
vochtige lucht in de slaaPkamers,
en in het hele appartement. Doch-
ter Layan is pas in januari gebo-
ren. De hele winter hebben ze met
z'n vieren in één slaapkamer ge-

slapen,'omdat die minder vocht-
problemen heeft dan de andere.

Het is een bittere pil om te slik-
ken voor Yasin en Fatma" want ze
hebben zelf veel geïnvesteerd: We
kwamen van een kleine studio;
Het is moeiliik om een goed ap-
partement te vinden àls je uit
Syrië komt, zoals.wij, of uit Irak of
Afghanistan. Er was veel niet in
orde, maar de eigenaar zei dat ik
het mocht opknappen', zegtYasin.
Met zijn smartphone heeft hij ft-
to's genomen van de oorspronke-

lijke situatie. Bij het contract
werd geen plaatsbeschrijving af-
geleverd.

Het gezin heeft voor 1.500 euro
in de renovatie geÏnvesteerd:
nieuwe keuken, nieuwe kranen,
nieuwe stopcontacten, een nieuw
toilet, loshangende elektriciteits-
kabels weggewerkt, geschilderd,
behangen, g:yprocplaten ge-
plaatst. Yasin zegt: 'De eigenaar
zei dar hij me zou vetgoeden,
maar dat doet hij niet.'

Kat en hond
Het ziet er nu allemaal keurig

uit, maar de píoblemen zijn niet
ten gronde aangepakt. Er is een
groot lek geweest in de badkamer,
vochtplekken worden toch weer
zichtbaar op het behang. De eige-
naar beweerde voo5 de rechtbank
dat het gezin de loodgieter niet
binnenlaat. Het gezin zegt.dat de
man altij d onaangekondigd langs-
komt. We hebben een contract
voor drie jaar, maarwe willen hier
zo snel mogelijk weg. De vorige
huurder is ook weggegaan vanwe-
ge die problemen.Zij had ook een
zaak aangespannen. Dat wisten
we niet.'

Het sociaal verhuurkantoor
van Halle had bijna een'oplossing
voor hen gevonden: een huis met
drie slaapkamers. Zewaren alblij.
Tot bleek dat het aanbod niet
doorging, omdatYasin nu een job
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huisbaas het pand renoveren. Drie gezinnen vertellen
hoe moeilijk het is om een andere woning te vinden als
je uit Syriê of Irak komt.
VEERLE BEEL, FOTO'S SEBASTIAN SÏEVENIERS
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huwelijksfotograaf én kapper.'Ik
werkte er veertien uur per dag.'
Zaineb is Nederlands aan het le-
ren en heeft haar theoretisch rij-
bewijs behaald:'Ikheb me bij de
VDAB ingeschreven om bus-
chauffeur te worden. Maar eerst
moet ik mijn rijbewijs B halen'.

Het gezin is goed geïntegreerd
en heeft al veel lrienden ge-
maakt in Herent en Leuven. Dat
komt onder meer door de we]-
zijnscirkel Slapke in de Wereld,
die gezinsactiviteiten en vakan-
tiekampen organiseert. Reden
genoeg om in de buurt te blijven.
Drie jaar geleden hebben ze zich
ingeschreven bij het sociaal ver-
huurkantoor, zonder gevolg. Ook
vandaag krijgen ze daar geen
vooruitzichten.

Onlangs stond er in hun straat
een huis te huur: slechts twee
slaapkamers, maar wel een groot
salon én een tuintje. 'Leuk voor
de kinderen', dacht Rachid.'Maar
de eigenares zei daï het te klein
was voor ons gezin. Grotere hui-
zen kunnen wij niet'betalen.'

r3

Erkende vluchtelingen zUn in het begin vaak te\Teden
met een te kleine woonst, die niet goed onderhouden
is, omdat ze zich nu eenmaal niets anders kunnen ver-
oorloven. Maar dan komen de problemen of wil de

zATNEB EN RACHTD (HERENï)

Beta:albaar lruurlruís is moeílíjk te uínden

Je moet meteèn een erg smalle
trap op om in de woningvanZai-
neb (37) en Rachid (42) Kako te
komen. Met hun vier kinderen -
Sozan, (13), Mohamed (12), Ro-
zan (7) en Soly (2) - wonen ze al
drie jaar op de bovenverdieping
en de zolder van een klein rijhuis
in Herent. De onderverdieping
was ooit een winkel. De nieuwe
eigenaar wil het huis helemaal
renoveren en dus moet de familie
Kako op zoek naar iets anders.

Het ziet er allemaal erg netjes
en ordelijk uit. Er staan comfor-
tabele zetels, Rachid heeft de
muren al een paar keer opnieuw
gewit en op de bedden liggen
kleurrijke bedovertrekken.
Schijn bedriegt.

De zolder waarop de drie oud-
ste kinderen slapen, is 's winters
veel te koud en 's zomers te
warm. De bijbehorende badka-
mer wordt niet meer gebruikt: de
wc kan niet worden doorge-
spoeld en de douche lekt naar de
verdieping eronder, waar de ou-
ders met hun jongste dochter sla-

pen. Er is nog een tweede badka-
mer op de woonverdieping. Daar
worden ook de fietsen gestald,
want in het uiterst smalle gange-
tje bij de voordeur is daar geen
plaats voor.

Er zijn veel vochtproblemen.
Dat is zichtbaar op de muren in
de gang en de slaapkamers.
Dochter Sozan (spreek uit: Su-
zan) zeg|;'Als er wiendinnetjes
làngskomen en we iraar boven
gaan, zitten mijn broer en zusje
er ook altijd bij. Ik zou liever een
kamer voor mezelf hebben. Bo-
vendien heb ik er geen bureau. Ik
maak mijn huiswerk terwijl ik op
mijn bed lig.'

Buschauffeur
In het begin was de familie blij

met deze woonst. 'Iile wilden bij
Leuven wonen, omdat ik hier fa-
milie en wienden hebi zegt Ra-
chid. 'Ik werk in de kapperszaak
van een Koerdische wiend.'

In Afrin, een Koerdische stad
in het noorden van Syrië die door
T[rkije is veroverd, was Rachid

'Ik heb geen
bureau, ik maak
mijn huiswerk
terwijl ik
op mUn bed ligi

alleen voor wonen

heeft. Daardoor wordt zijn situa-
tie als minder kwetsbaar gezien
en gaan andere gezinnen voor.

'Ik heb geluk dat ik werk heb.
Nu ik twee kinderen heb, is mijn
loon gestegen naar 2.000 euro.
Hier betalen we 625 euro. De
huurprijs van nette appartemen-
ten met twee slaapkamers in deze
regio begint bij 850 euro, plus
100 euro kosten. Dat is dan zonder
rekeningen voor water, elektrici-
teit of gas. Je komt al snel boven
de f.000 euro, alleen voor wonen.
Veel eigenaren zeggen: twee kin-
deren? Dat gaat niet.'

Fatma haakt in: 'Een kat mag.
Een hond mag. TWee kinderen
niet, waarom? Ik begrijp dat niet.'

Omdat Yasin nu
een job heeft,
\Mordt zijn situatie
als minder
lcnetsbaar gezien
en gaan andere
gezinnen voor
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Rachid en Zaineb Kako met hun vier kinderen: 'Wij zijn hier goed geïntegreerd en blijven het liefst in de buurt.


