
Werk & leven

MI CASA ES TU CASA
Zij namen een vluchteling in huis De vluchtelingenkwestie bezorgt de meeste mensen een  

brok in de keel. Maar sommigen zetten zich ook echt in om 
asielzoekers te helpen. Zoals Debbie, Lianda en Eva, die hun 
huis drie maanden openstelden voor iemand op de vlucht.
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Debbie: “Het Nederlandse asielbeleid is 

een voorbeeld van een slechte business

case. Vluchtelingen kunnen lange tijd 

niet werken en dus niet in hun eigen 

onderhoud voorzien. Ze mogen niet 

zelf koken en krijgen diepvriesmaaltijden 

voorgeschoteld in de asielzoekerscentra, 

wat me een grote kostenpost lijkt. Het 

woord vluchteling is een overkoepelen

de term, het zijn mensen met verschil

lende identiteiten en karakters. En 

vaardigheden die je kunt benutten, 

maar dat gebeurt niet. Koks, docenten, 

adviseurs: ze mogen niets doen. Je ont

neemt ze een levensinvulling. Dat moet 

toch beter kunnen. Ik dacht: wat kan ik 

doen voor deze mensen?”

Drie maanden helpen
“Online zag ik een artikel over Take 

care bnb. Dit vond ik een enorm goed 

initiatief: je stelt je huis open voor drie 

maanden, een overzichtelijke periode, 

en kunt iemand helpen. Ik heb een  

extra slaapkamer en meldde me aan. 

Bij mijn profiel kon ik aangeven aan 

welke voorwaarden mijn nieuwe huis

genoot moest voldoen. De enige eis  

die ik had, was dat ik een vrouw als 

huisgenoot wilde, om mogelijk onveilige 

situaties in een klein huis te beperken.”

Positieve energie 
“Toen ik Rita ontmoette, voelde het 

meteen goed. Ze heeft veel positieve 

energie en is heel hartelijk. Haar aan

wezigheid is voor mij ook relativerend; 

ik wil altijd veel doen en baal dan als 

dingen niet lopen zoals ik wil of als het 

te langzaam gaat. Maar als ik kijk naar 

haar problemen, bijvoorbeeld een  

gestolen portemonnee, en hoe lang  

zij op haar identiteitsbewijs moet wach

ten, hoeveel rompslomp daarbij komt 

kijken, dan denk ik: waar zeur ik over?”

Nieuwe vriendin
“In het begin merkte ik nauwelijks dat 

er iemand bij me woonde. Rita was zo 

bescheiden en stil als een muis. Ik heb 

op haar ingepraat: nodig je vrienden 

uit, je mag best spullen in de woonka

mer achterlaten. Ze verrijkt mijn dage

lijkse leven enorm. Door haar ontmoet 

ik bijvoorbeeld ook mensen uit de kun

stenaarsscene die ik anders nooit had 

ontmoet. Ze verbreedt mijn blikveld. En 

ook handig: ik had laatst een bruiloft 

en zij deed mijn makeup en haar. Als ik 

eraan denk dat ze binnenkort weggaat 

omdat ze een eigen huis heeft, maakt 

me dat een beetje sip. Ik zal haar missen, 

maar ik heb er wel een vriendin bij.”  

Rita: “Via Libanon reisde ik naar Tur-

kije, voer vandaaruit in een rubberen 

bootje naar het Griekse eiland Lesbos 

en vanuit daar voer, treinde en liep  

ik naar Nederland. Ik hou van Amster-

dam: de sfeer, de grachten, de mensen. 

Je kunt de drukte opzoeken, maar ook 

de rust. Ik ben heel blij dat ik hier kan 

wonen. Het ruikt hier wel heel anders. 

Het is lastig te beschrijven, maar waar 

ik vandaan kom, ruikt het heel groen 

en naar de zee. Ik mis de geur van 

thuis. Debbie zit vol energie, een echte 

powervrouw. Ik vind het zo gaaf dat  

ik bij haar kan wonen. Ik wil hier de 

 opleiding ‘cinema special effects 

make-up’ volgen. En dan naar New 

York. Toen ik jong was, zag ik de film 

‘Home alone’ en sindsdien is het mijn 

droom om die stad te bezoeken.”

Debbie (33, consultant) deelt haar huis in Amsterdam tijdelijk met 
make-upartiest Rita (22) uit Latakia, een havenstad in Syrië. 

‘ Als ik kijk naar wat  
zij doormaakt, denk ik: 
waar zeur ik over?’

Leren van je huisgenoot

Rita

‘Ik vind het 
zo gaaf dat 
ik bij haar 

kan wonen’

»
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‘ Je huis openstellen is een 
grote stap, maar ik heb  
er geen seconde spijt van’

Omar

‘In het azc 
werd ik uitge
scholden en 
bedreigd’

Lianda: “Op een Facebookpagina 

over homoemancipatie zag ik een 

bericht van Omar. Hij schreef hoe blij 

hij was dat hij in Nederland was en 

eindelijk zichzelf kon zijn. We kregen 

contact via Facebook en WhatsApp, 

en gingen een dagje naar een muse

um. In oktober vorig jaar kreeg ik een 

app van hem. Hij voelde zich onveilig 

in het asielzoekerscentrum in Zaan

dam. Ik ben lesbisch en weet dat ik 

mazzel heb dat ik in Nederland ge

boren ben. In een Arabische cultuur 

is het lang niet altijd vanzelfsprekend 

dat je kunt uitkomen voor je geaard

heid. Ik sprong in de auto en reed 

naar het azc. Hij stond al klaar met 

zijn bezittingen, twee tasjes met  

kleren, en we zijn naar Aalsmeer  

gereden. Mijn huis is groot genoeg 

en ik wil niet toekijken als iemand 

mijn hulp nodig heeft.”

AFKEURENDE OUDERS
“Zijn ouders accepteren zijn geaard

heid niet en met hen heeft hij geen 

contact meer. Mijn ouders accepte

ren hem wel en zien hem als een 

zoon. Hij logeert regelmatig bij ze.  

Je huis openstellen is een grote stap, 

dat heb ik onderschat. Maar ik heb  

er geen seconde spijt van. Omar is 

een fantastische jongen en het is 

hartstikke gezellig. Er moet alleen wel 

enorm veel gedaan worden: contact 

met de advocaat, klussen in het huisje 

waar hij gaat wonen, toeslagen en 

cursussen regelen. Het kost veel tijd 

en energie. Maar ik doe het graag  

en blijf hem bijstaan als hij binnen

kort op zichzelf gaat wonen.”

OMGETURNDE MENINGEN
“De mensen in mijn omgeving die 

eerst een rechtse houding hadden 

ten aanzien van het vluchtelingen

beleid, zijn van gedachten veranderd. 

Onbekend maakt onbemind en dank

zij Omar heeft het probleem voor 

hen een gezicht gekregen. Mocht  

je een logé een stap te ver vinden, 

maar wil je je medemens wel helpen, 

dan zijn er zat dingen die je kunt 

doen. Ga eens naar een opvang 

centrum en nodig iemand uit voor  

de koffie. Ook door kleine dingen  

te doen, kun je veel voor iemand  

betekenen”

Omar: “Ik had gelezen over het  

tolerante Nederland en wilde hier-

naartoe toen de oorlog uitbrak.  

Op homoseksualiteit staat in Syrië 

een celstraf, dus ik kon daar niet  

mezelf zijn. Sinds ik mijn eerste  

voetstappen op Nederlandse bodem 

zette, ben ik openlijk gay. Maar  

mijn openheid leidde ertoe dat ik  

in het asielzoekerscentrum werd 

aangestaard, uitgescholden en  

bedreigd. Ik ben Lianda zo dank-

baar dat ik bij haar kon wonen. 

Soms, als ik mijn familie mis of 

problemen heb met de Nederlandse 

taal, twijfel ik: was het goed om  

hier te komen? Maar dan denk ik 

aan Lianda en haar ouders en voelt 

het weer goed om hier te zijn. Ik  

ben bezig met het leren van de 

Nederlandse taal. Daarna hoop ik 

weer te kunnen studeren. Ik heb  

al een plan: eerst hbo en daarna 

taalwetenschap aan de UvA.” 

Lianda (25 jaar, docent Engels) woont in Aalsmeer en heeft 
student Omar (21) uit Damascus als logé.

Jezelf herkennen in je gast

»

«
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Aiham

‘In het azc  
zit iedereen op  
elkaars lip. Dat 

zorgt voor  
irritaties’

Eva: “Wanneer je je huis openstelt voor 

iemand die gevlucht is, moet je je reali

seren dat die persoon veel heeft mee

gemaakt en daarnaast ook een mens is 

zoals jij en ik. Als ik met Aiham over de 

oorlog praat, merk ik dat de menselijke 

geest heel flexibel is. De grenzen van 

wat normaal is, verschuiven telkens: het 

wordt normaal dat je een bombarde

ment hoort en je raakt gewend aan 

het geluid van helikopters en vliegtui

gen. Ik kan me niet voorstellen hoe het 

is om zo te leven. Maar dat kon hij voor 

de oorlog ook niet. Aiham heeft me  

geleerd om meer te genieten. Dankzij 

hem weet ik dat het fijn is om niet je 

hele week vol te plannen en om ruimte 

te hebben voor spontane plannen.” 

SAMEN GIEREN
“Ik gaf Nederlandse les op de noodop

vang in Den Haag. Ik vind het namelijk 

heel belangrijk dat mensen snel de  

mogelijkheid krijgen om hun wereld 

te vergroten en Nederland te leren 

kennen. Daar ontmoette ik Aiham en 

we raakten bevriend. We delen een  

interesse in kunst en fotografie, heb

ben dezelfde humor en kunnen enorm 

lachen samen. Hij werd van Den Haag 

overgeplaatst naar een azc in Luttel

geest, waar weinig te doen is en hij 

veel binnen zat. Ik wilde hem uit die 

omgeving halen om hem meer pers

pectief en mogelijkheden te bieden. 

Omdat ik hem al kende en hem ver

trouwde, vond ik het niet eng om hem 

in huis te nemen.” 

DEZELFDE OPEN BLIK
“We hebben een week proefgedraaid 

voordat hij bij me kwam wonen, je 

weet immers niet hoe het is om iemand 

die je niet goed kent om je heen te 

hebben. Ik had wel regels: hij is een 

avondmens en ging laat naar bed. 

Maar ik moet ’s ochtends naar mijn 

werk. Dus nachtbraken is er voor hem 

niet meer bij. En hij moet z’n eigen  

suiker kopen. Hij drinkt heel zoete thee, 

het is meer suiker dan thee. Wat mij 

echt is opgevallen in de drie maanden 

dat Aiham bij me woont, is hoe weinig 

cultuurverschillen we eigenlijk hebben. 

Omdat alle onderwerpen bespreek

baar zijn, is het makkelijk om samen  

te leven. Syrië is een heel ontwikkeld 

land en hij is geëmancipeerd en heeft 

eenzelfde open blik naar de wereld  

als ik.”  

Aiham: “In het jaar dat ik in de op-

vang en het azc woonde, was ik nooit 

alleen. Er zijn daar altijd mensen om 

je heen. Je kunt je kamergenoten niet 

kiezen en al die mensen die op elkaars 

lip zitten: dat zorgt voor irritaties. Ik 

heb een fiets gekocht, want actief  

zijn en naar buiten gaan zorgt ervoor 

dat ik mensen leer kennen en Neder-

land begin te begrijpen. Ik heb veel 

leuke mensen ontmoet. Het is een 

open land waar mensen mijn visie 

over gelijkheid van alle mensen delen. 

Ik zou willen dat er een wereld zonder 

grenzen bestond. Ik ga een cursus  

Nederlands volgen en wil dan een 

master halen die aansluit op mijn  

studie binnenhuisarchitectuur. Nu  

ben ik druk met het opknappen van 

mijn appartement. Ik heb een plek  

in Gouda toegewezen gekregen en 

kan niet wachten om op mezelf te  

wonen.” • 

Eva (32, beleidsmedewerker) woont in Den Haag. Binnenhuisarchitect Aiham 
(28) uit Jaramana, een stad in de buurt van Damascus, is haar huisgenoot.

Schaterlachen met je logé 

‘ Aiham heeft me  
geleerd om meer  
te genieten’
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