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ONBEKEND MAAKT ONBEMIND 

 

Veel mensen hebben een oordeel of 

maken zich zorgen over de 

asielzoekers die nu in groten getale 

ons land binnenkomen. Doch de 

meesten zijn (nog) nooit in aanraking 

gekomen met vluchtelingen. 

Bij ons in Veldhoven zijn op het terrein 

van de ‘Buitenjan’ aan de Locht, voor 

tijdelijke opvang, ook 350 mensen 

gehuisvest. Sytze van der Veen en ik, 

Mireille Susetyo, zijn zelf gaan kijken 

hoe zij hier nou echt opgevangen 

worden. Ik wil jullie graag een 

impressie geven van wat wij daar 

aantroffen. 

Bij de Buitenjan, midden tussen de 

bossen, is een groot tentenkamp 

opgebouwd; daarin wonen de 

vluchtelingen. Het tentenkamp bestaat 

uit megagrote tenten die overdekt met 

elkaar verbonden zijn. In die tenten 

zijn veel slaapunits van ongeveer 3,5 x 

3,5 m waarin 4 stapelbedden staan. Er 

zijn ook een paar smalle ijzeren 

kledingkastjes en een gordijn dat dient 

als deur en uitkomt op een lange gang. 

Het is er goed verwarmd maar de 

warmtekanonnen geven veel lawaai; 

vooral ’s nachts is dat storend. De 

lange gangen koppelen alle tenten aan 

elkaar en geven ook toegang tot een 

wasruimte en toiletten.  

De bewoners hebben onderling een 

schema gemaakt om het zelf schoon te 

houden. Als je met acht man in een 

slaapkamer ligt is omkleden voor een 

vrouw nogal een gedoe, er is totaal 

geen privacy. Ook als je in de nacht 

naar de wc moet, moet er altijd 

iemand mee lopen die je vertrouwt, 

omdat je nooit weet wat voor mensen 

er ronddwalen over de gang.  

Over een looppad kan je naar de tent 

waar lange tafels staan en waar je 

driemaal per dag kan eten: er zijn twee 

broodmaaltijden en één warme 

maaltijd met yoghurt en één appel na. 

Men mag niet helpen met eten maken 

en ook afwassen wordt niet gedaan, 

want men eet van een kartonnen 

bordje. De holle eetzaal is kaal en 

ontzettend lawaaierig. Er hangen twee 

tv’s hoog in de tent, maar het geluid is 

nooit te verstaan. Ook is het 

onmogelijk om met zo veel mensen 

een zender op te zetten die voor 

iedereen geschikt is daarom is er ook 

geen afstandsbediening. De zaal is ook 

na etenstijd open en er staan koffie- en 

thee-automaten; verder is er niks. Het 

is er druk en de mensen zitten maar 

een beetje met elkaar te kletsen of 

hangen rond op de gangen. Het zijn 

voornamelijk gezinnen die er 

bivakkeren. De meeste mensen komen 

uit Syrië maar er zijn ook Irakezen, 

Afghanen, Iraniërs, Eritreeërs enz.  

Sommige kinderen hadden 

rolschaatsen en speelden op de lange 

gangen, maar anderen hadden niks en 

liepen of hingen maar rond. Er is een 

gymzaaltje waar gevoetbald mag 

worden, maar de bal met zovelen te 

moeten delen geeft altijd problemen. 

We hebben daar met bewoners 

gesproken. Zij waren dankbaar en 

tevreden met de sobere opvang, 

klaagden ook niet dat ze ver moeten 

lopen om in het dorp te komen. De 

bewoners zijn vaak al op meerdere 

locaties geweest vóór ze in Veldhoven 

kwamen. Op sommige plekken waren 

ze tien dagen en op andere maar twee; 

dat maakt het lastig om tot rust te 

komen.  

 

De enkele mensen met wie wij spraken 

vertelden ons dat het eindeloze 

wachten, de onzekerheid over 

wanneer ze weer moeten verkassen, 

wanneer hun aanvraag in behandeling 

wordt genomen en de verveling – 24 

uur per dag - heel frustrerend is. Niks 

doen, dan ga je te veel denken en dat 

is niet goed. Men wil graag iets om 

handen hebben, bijvoorbeeld 

Nederlands leren en verder gewoon 

bezig zijn. De kinderen tot zeventien 

jaar gaan sinds begin deze maand naar 

school – worden met een bus 

opgehaald en teruggebracht - , maar 

vanaf je zeventiende is er niks meer 

geregeld. 

Als er opstootjes plaats vinden tussen 

de mensen onderling, komen die 

meestal voort uit het 24 uur per dag op 

elkaars lip zitten, zonder enige privacy 

of afleiding. De oorlogstrauma’s die 

men opgelopen heeft, de onderlinge 
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cultuur- en taalverschillen en andere 

factoren spelen ook een rol.  

Sytze en ik zijn daar een hele avond 

geweest, mochten alles zien en 

hebben in de eetzaal lang met de 

mensen gekletst en – terwijl er bij veel 

Nederlanders angst voor incidenten 

heerst - wij hebben ons geen moment 

onveilig gevoeld. 

 

Het COA (Centraal Orgaan opvang 

Asielzoekers) heeft veel werk met de 

grote toestroom, en geeft prioriteit aan 

het regelen van de eerste 

levensbehoeften, zoals onderdak, 

eten, gezondheidszorg, kleding, school 

voor kinderen, en dat soort zaken. Na 

anderhalve maand loopt dat wel, en nu 

komt het vrijwilligerswerk op gang, 

met (basis-)taallessen voor 

volwassenen, sport, kinderopvang en 

een “Vrouwenkamer”.  

Er zijn momenteel ongeveer 35 

personen die zich als vrijwilliger 

hebben aangemeld. Onder hen zitten 

al behoorlijk wat SP-ers, en als je 

belangstelling hebt om mee te doen, 

kun je je aanmelden bij de 

vrijwilligersorganisatie Cordaad 

(Marjon Middel), of het COA-team in 

de Buitenjan (Ingrid de Leest). 

Reageren op ons SP-email adres kan 

natuurlijk ook: veldhoven@sp.nl ; dan 

helpen wij je wel verder. Laten we 

samen die mensen humaniteit bieden, 

in plaats van bommen. Help mee! 

Misschien staan er binnenkort enkele 

foto’s, gemaakt door een vluchteling, 

op onze eigen SP-site! 

Mireille Susetyo 

Geen fractie zonder actie! 
Deze leus staat voor een SP- 

kernwaarde, waarmee duidelijk wordt 

gemaakt dat het activisme bij ons 

hoog in het vaandel staat. De afdeling 

SP-Veldhoven is dus verantwoordelijk 

voor haar eigen lokale acties en doet 

mee aan landelijke acties zoals die 

over ‘Oekraïne’, 'ongelijkheid' en 

'zorg'. 

 

Wij laten ons daarvoor ook vaak zien in 

de openbare ruimte en we stellen 

kritische vragen aan het 

gemeentebestuur.  

Natuurlijk doen we ook mee aan de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2018. 

Hoe het voor ons zal uitpakken weten 

we natuurlijk nog niet, maar in een 

optimistisch scenario komen we uit op 

vier zetels, en daar kun je wat mee! 

 

 
 

Omdat we ons werk in de raad goed 

willen doen, starten een paar leden nu 

al met de voorbereiding. 

Wij lopen nu alvast warm voor de zgn. 

kerntakendiscussie. Dat is, tegen de 

achtergrond van verminderende 

inkomsten, een actuele discussie over 

wat de gemeente in de toekomst wel 

en niet moet doen. Met andere 

woorden: wat er misschien 

achterwege kan worden gelaten. En 

later dit voorjaar komen de voorstellen 

voor de begroting 2017 op tafel; ook 

die gaan we op de voet volgen.  

Dan komt nu de grote vraag: wie doet 

er met ons mee? Ken je mensen die dit 

willen? Wij zijn zeer benieuwd. 

 

Laat snel wat horen aan Jack van 

Limpt, Sytze van der Veen of Robert 

Tros. 

Welke hulp van vrijwilligers 

krijgen de vluchtelingen? 

Tot nu toe hebben er in onze 

gemeente drie bijeenkomsten voor 

vrijwilligers plaatsgehad. Op 27 januari 

was er in MFA Midden, het nieuwe 

‘schoolgebouw’ langs de Sterrenlaan, 

een eerste bijeenkomst, waarin 

vrijwilligers zich konden opgeven voor 

vier soorten activiteiten: taallessen 

Nederlands, sport- en spelactiviteiten, 

begeleiding van vrouwen in de 

zogenaamde Vrouwenkamer (alleen 

door vrijwilligsters) en activiteiten met 

kinderen tot 4 jaar.  

Ruim een week later werd in een tent 

bij De Buitenjan verdere informatie 

gegeven en opgeschreven op welke 

dagen en uren de vrijwilligers 

beschikbaar waren. Zij kregen ook 

nogal wat formulieren: een 

Gedragscode, zodat iedereen zou 

weten waaraan men zich zou moeten 

houden. Verder een formulier met 

‘regelingen voor vrijwilligers’ en eentje 

waarmee bij de gemeente een VOG 

aangevraagd zou worden: om 

incidenten te voorkomen moeten alle 

vrijwilligers namelijk een Verklaring 

Omtrent (goed) Gedrag bezitten; wat 

in feite betekent geen strafblad 

hebben. 

Op maandag 15 februari zal er door de 

vrijwilligers met de hulp aan de 

vluchtelingen praktisch gestart 

worden. Dat wordt dan ook wel tijd, 

want de Buitenjan is maar een paar 

maanden voor de vluchtelingen 

beschikbaar. Daarna moeten ze weer 

naar een andere opvanglocatie. Ook 

uit onderwijskundig oogpunt geen 

aantrekkelijk vooruitzicht, maar een 

meer blijvende oplossing is in 

Nederland nog niet gevonden. 

Lau Kanen 
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