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Asielzoekers voelen zich nuttig
Na twee keer blijkt
het Repair Café in
het azc in Sint An-
naparochie al een
succes. Het brengt
niet alleen inwo-
ners van het dorp
in contact met de
asielzoekers, maar
smeedt ook een
band tussen de
bewoners van het
centrum.

MARIA DEL GROSSO

E
en kapotte stofzuiger, een
defecte printer en een tas vol
kleding die hersteld moet
worden. Er is deze vrijdag

werk aan de winkel voor de bewo-
ners van het asielzoekerscentrum in
Sint Annaparochie die zich hebben
aangemeld voor het Repair Café. De
printer staat al voor de tweede keer
op tafel.

Mesut Nazim Topalca neemt zijn
reparatietaak serieus. Hij pakt zijn
mobieltje erbij, zoekt op YouTube
naar het merk en de soort printer en
vogelt zo met instructiefilmpjes uit
wat er aan de hand kan zijn. Topalca
is een Koerd uit Turkije, waar hij
werkte aan de waterhuishouding in
appartementen. De printer werd op
het allereerste Repair Café van het
azc in februari ingebracht door Jaap
Aalders uit Minnertsga. Inmiddels
heeft hij een andere op Marktplaats
gekocht. ,,Als ze deze weer aan de
praat krijgen, mogen ze hem van mij
houden.’’

De eigenaar van de kapotte stof-

zuiger uit Sint Annaparochie zou
aanvankelijk naar het bestaande Re-
pair Café in Schingen/Slappeterp,
maar bedacht dat hij net zo goed
naar het nieuwe initiatief in zijn ei-
gen woonplaats kon gaan. ,,Ik ben
hier nog nooit binnen geweest. Het
is hartstikke gezellig’’, wijst hij op
zijn kopje koffie met buitenlandse
lekkernijen die ’s nachts nog door
een bewoonster gebakken zijn.

De stofzuiger hield er spontaan
mee op, vertelt hij. Of het lukt hem
gerepareerd mee terug te krijgen,
daar is de inbrenger niet zo mee be-
zig. ,,Alleen dat gezellige hier, vind ik
al mooi.’’ Toch doet Rashid Moham-

med uit Syrië, ook een Koerd, zijn ui-
terste best het rode toestel aan de
praat te krijgen. Vier maanden gele-
den kwam hij naar Nederland. Nu
staat hij met een schroevendraaier
een stofzuiger open te maken. ,,In
Syrië heb ik twintig jaar in het elek-
trisch gewerkt.’’

Een deur verder dan de recreatie-
zaal is de vrouwenkamer. Hier zoe-
men naaimachines en zitten be-
woonsters met naald en draad rond
de tafel. Nora uit Syrië herstelde al
een kapotte broekzak en een ge-
scheurd borstzakje. Ze vindt het
prachtig dat ze een nuttige rol kan
vervullen in het Repair Café. ,,Nu kan

ik anderen helpen. Anders zit ik me
maar te vervelen in mijn caravan.’’

Mirjam Aloserij van het azc ziet
dat het initiatief het onderling con-
tact bevordert. Niet alleen tussen
asielzoekers en dorpelingen – die tij-
dens het Repair Café zo door kunnen
lopen naar de recreatiezaal om hun
spullen te brengen – maar ook tus-
sen de asielzoekers onderling.
,,Moet je kijken hoe prachtig. Eritre-
ers, Armeniërs, Syriërs, Georgiërs en
Turken, ze staan om één tafel om el-
kaar te helpen met de oplossing. De
één is metselaar geweest, de ander
boer, weer een ander fietsenmaker.’’

Tijdens een open dag van het azc

werd Aloserij benaderd door Louis
van der Meer van de Oudebildtdijk
in Sint Jacobiparochie. Hij had al
eens gekeken bij het Repair Café in
Schingen/Slappeterp en wilde iets
dergelijks opzetten op de Oudebildt-
dijk. Maar het was moeilijk vrijwilli-
gers te vinden voor de reparaties.
,,Toen dacht ik, ik probeer het bij het
azc. Hier is kennis genoeg beschik-
baar en de bewoners willen heel
graag wat doen.’’

Repair Café in het azc in Sint
Annaparochie, elke tweede vrijdag
van de maand (ook in de zomer)
tussen 10 en 12 uur.

In het Repair Café in het asielzoekerscentrum in Sint Annaparochie knappen de bewoners kapotte dingen op. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN


