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Vrijwilligers in
het Bildt en Mena-

meradiel maken
vluchtelingen weg-

wijs in onze samen-
leving. Hoe hulp

aan een medemens
in nood, kan leiden

tot wanhoop én
diepe vriendschap.

&
H et eerste contact verloopt via

whatsapp. Naeem Mansour,
gevlucht voor de oorlog in Syrië,

houdt zich schuil bij zijn vriend Hamsa in
Groningen. Hij heeft een verblijfsvergun-
ning op zak en een plek om te wonen, maar
de 38-jarige Palestijn kan zich er niet toe
zetten zijn toegewezen woning in Sint An-
naparochie te betrekken zonder zijn vrouw
en drie kinderen.

Het voelt er leeg zonder zijn gezin. Zoveel
plek voor hem alleen.

Marjan van der Heide uit Leeuwarden
(49), vrijwillig vluchtelingbegeleider bij
stichting Welzijn Middelsee, heeft via Ham-
sa heel wat berichtjes verstuurd, voordat
Naeem zich laat verleiden tot een ontmoe-
ting. Half april zegt hij eindelijk toe en
komt hij met Hamsa met de trein naar
Leeuwarden. Ze drinken samen een kopje
koffie in kringloopwinkel Estafette.

,,Onze eerste ontmoetingen verliepen
uiterst moeizaam’’, vertelt Marjan. ,,Naeem
had veel negatieve ervaringen achter de rug.
Aan de ene kant zijn wij in Nederland, onze
stichting bijvoorbeeld, heel gastvrij, aan de
andere kant kreeg Naeem van de IND (Im-
migratie- en Naturalisatiedienst, red.), die
toestemming moet geven voor gezinsher-
eniging, vaak de deksel op de neus. Door
die dubbele boodschap vond hij het lastig
om mij te vertrouwen. Ik moest bewijzen
dat ik aan zijn kant stond.’’

Uiteindelijk haalt Marjan Naeem over om

&
alsnog naar Sint Annaparochie te verhui-
zen. Met een voorschot van de sociale
dienst richten ze het huis in. Alles is zo
goed als af. De laatste hand is voor zijn
vrouw. Met haar wil Naeem de kinderka-
mers doen, schilderijtjes voor aan de muur
uitzoeken, een televisie kopen.

&
GESPREKKENGESPREKKEN
Op de nieuwe bank in de huiskamer heeft
Marjan de afgelopen maanden veel ge-
sprekken gevoerd met Naeem. Wat er pre-
cies gebeurd is in Syrië, waarom hij vreest
voor zijn leven, Marjan weet het nog altijd
niet. Net zo min als ze de details van zijn
vluchtverhaal kent. ,,Het is een teer onder-
werp. Af en toe vertelt hij wat. Het kost
hem moeite. Het beetje wat ik hoor, snijdt
me door de ziel.’’

,,In Syrië is het gevaarlijk voor iedereen
die zich niet wil aansluiten bij de terreur
van IS’’, is alles wat Naeem er deze keer
over kwijt wil. Hij zegt het in het Arabisch.
Zijn vriend Hassan, een Koerd uit het na-
burige asielzoekerscentrum, vertaalt zijn
woorden in het Engels. ,,Niemand is veilig
in Syrië. Je weet nooit wanneer ze je zullen
vermoorden.’’

Zijn vrouw Sereen (34) en dochters Ales
(9), Alen (3) en Suad (2) heeft Naeem achter
moeten laten in Jordanië. En dat is precies
waarom zijn ogen meestal zo verdrietig
staan. Het gemis is niet te harden, het
wachten op het verlossende woord van de

IND bijna ondraaglijk.
,,Mijn twee jongste dochters kennen mij

niet’’, zegt Naeem. ,,De allerjongste is gebo-
ren in Jordanië en heeft mij zelfs nog nooit
gezien.’’ Nu moet er eerst weer een DNA-
test gedaan worden om te bewijzen dat
Suad van hem is.

,,Wat Naeem moet doorstaan en door-
staan heeft, de trauma’s, daar kunnen wij
ons geen voorstelling van maken’’, zegt
Marjan. Ze slikt. ,,Dat kleine beetje wat hij
vertelt, dat neem ik wel mee naar huis. Ik
heb er veel om gehuild en soms slaap ik er
niet van. Hassan heeft me wel eens filmpjes
laten zien van de terreur in het gebied waar
ze vandaan komen. Dat kon ik amper bol-
werken. Ben er compleet van overstuur
geweest.’’

HYPEHYPE
Het brengt haar op de huidige hype, zoals
ze het zelf noemt. De roep om vluchtelin-
gen in huis te nemen na de publicatie van
de foto’s van het verdronken Syrische jon-
getje dat aanspoelde op het strand van de
Turkse badplaats Bodrum. En alle goedbe-
doelde initiatieven die daarna volgden.

,,Dat dit jongetje is verdronken is hartver-
scheurend. En zijn dood was blijkbaar het
moment dat iedereen wakker werd. Maar
kort daarvoor zijn er ook vluchtelingenkin-
deren gestorven, gestikt in een vrachtwagen
in Oostenrijk. Het is aan de orde van de dag
en ook niet zomaar opgelost.’’

Marjan pauzeert even, en zegt dan: ,,Het
is prachtig dat mensen hulp aanbieden,
maar ze moeten zich wel realiseren dat hun
aanbod ook consequenties heeft. Als je een
gezin in huis neemt en het blijkt na een
maand niet te werken, staan die mensen
weer op straat. Daar hebben ze niks aan.’’

De Leeuwardense weet inmiddels hoeveel
de opvang van een vluchteling van een
mens vergt. En zij heeft Naeem niet eens in
huis. ,,Je moet het niet onderschatten.’’
Emoties vliegen alle kanten op. Er is ver-
driet, boosheid en teleurstelling.

Bij de zoveelste afwijzing van de IND
bijvoorbeeld. ,,We hebben wanhopige mo-
menten gekend bij de tolk. Als Naeem weer
eens slecht nieuws te verwerken kreeg.
Eenmaal thuis werd er zomaar een half uur
tot een uur niet gesproken. Heel beklem-
mend. Naeem kan zich moeilijk uiten. Nu ik
hem langer ken, kan ik zijn gezicht lezen.
Dan zie ik: het breekpunt is nabij.’’

Maar ook al weet ze hoe Naeem zich
voelt, het is lastig om hem te troosten. ,,Hij
wil niet aangeraakt worden. Het is moeilijk
om met een taalkloof en een fysieke barri-
ère duidelijk te maken dat je met iemand
meevoelt. Normaal geef je iemand die ver-
drietig is een dikke knuffel. Nu moet ik het
met gebaren en de hulp van Hassan doen.’’

Ze had geen ervaring met het begeleiden
van vluchtelingen en moest er in de eerste
weken voor waken dat Naeems verdriet niet
haar verdriet werd. Ook vond ze het lastig

JE MOET DEGENE DIE JE
HULP BIEDT OP EEN GEGEVEN
MOMENT OOK LOSLATEN

om haar grenzen te bewaken. ,,Als je een-
maal emotioneel betrokken bent, laat het je
niet meer los. Je wilt zo graag helpen, alles
voor iemand doen.’’

Het was haar partner die op de rem trap-
te. ,,Ik vloog te pas en te onpas naar Sint
Anne. Ik bracht soms meer tijd door met
Naeem, dan met mijn eigen kinderen.’’

Inmiddels heeft ze ,,een gezonde balans’’
gevonden. ,,Je moet degene die je hulp biedt
op een gegeven moment ook loslaten. Of
kunnen zeggen: nu is het even genoeg.’’

Ondanks de strubbelingen heeft het in-
tensieve contact tussen beide geleid tot een
band voor het leven. ,,Er is een bijzondere
vriendschap ontstaan. Mijn gezin heeft er
een familielid bij. En Naeem voelt het ook
zo. Laatst op een terrasje in Harlingen zei
hij: ‘Je bent een zus voor me geworden’.’’

Glimlachend: ,,Hassan en Naeem hebben
voor mij gekookt op mijn verjaardag. Toen
ik ze terugbracht, om een uur of half twaalf,
zeiden ze: ‘Door jou voelen we dat we hier

ook thuis horen’. Dat vond ik zo mooi. Het
is het grootste compliment wat je kunt
krijgen. Ik voel me zelf ook heel gelukkig,
heel bevoorrecht, dat ik hen in mijn leven
heb.’’

,,Marjan is alles voor mij in Nederland’’,
benadrukt Naeem. ,,Niet omdat ze me helpt
en mijn contactpersoon is. Ik voel me goed
als zij er is.’’

LACHEN
Marjan merkt ondertussen dat haar maatjeMarjan merkt ondertussen dat haar maatje
zich steeds meer thuis begint te voelen in
Sint Annaparochie. Hij kan weer lachen.
Dan maakt zijn verdrietige blik heel even
plaats voor een twinkeling in zijn ogen.

Volgende week woensdag begint Naeem,
die sierlasser van beroep is, met zijn inbur-
geringscursus. Omdat Marjan ook taalles
geeft in Berltsum, leert Naeem straks Ne-
derlands van haar. ,,Dan gaan we thuis extra
oefenen. Hij aan de slag met onze taal en ik
met die van hem. Want ik wil graag Ara-
bisch leren.’’

Ondertussen duurt de onzekerheid over
de toekomst voort. Wanneer Naeem zijn
vrouw en kinderen in de armen kan sluiten,
is onbekend. Af en toe is er contact via
telefoon of internet. ,,Ik hoop dat we nog
voor de kerst met z’n allen op Schiphol
staan, maar dat durf ik eigenlijk niet uit te
spreken’’, zegt Marjan.

Naeem, moe van het wachten: ,,Ik heb de
hoop bijna verloren.’’
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