
Maanden gaan soms voorbij voordat vluchtelingen met een verblijfsvergun-

ning daadwerkelijk een woning krijgen. Maanden waarin ze wel wíllen, maar 

nog niet kúnnen meedoen. Takecarebnb koppelt hen aan gastgezinnen, waar 

ze drie maanden een veilig thuis vinden. ‘Hier ontstaan levenslange vriend-

schappen.’
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DOSSIER

Het lange
wachten voorbij

Moe Al Masri aarzelde geen moment toen hij in november 2015 
zijn verblijfsvergunning kreeg. ‘Ik meldde me direct aan bij Take-
carebnb. Een perfecte manier om Nederland te leren kennen. Een 
land is meer dan zijn regels, regering en taal. Het gaat ook om 
mensen, omgangsvormen en de ongeschreven regels. Daar leer je 
het meest over bij mensen thuis.’

Moe was een van de eersten die zich voor het project aanmeld-
den. Het werd in het leven geroepen als reactie op de vluchtelin-
gencrisis, die destijds dagelijks het nieuws haalde. ‘We zagen veel 
bereidwilligheid onder Nederlanders om iets te doen’, zegt Jonna 
Klijnsma, coördinator bij Takecarebnb. ‘Daar wilden we iets mee.’

Limbo
De organisatie richt zich op de vluchtelingen die al een verblijfsver-
gunning hebben, maar nog geen woning. ‘Ze zitten in een soort lim-
bo’, zegt Jonna Klijnsma (links op de foto). ‘Ze willen beginnen met 
hun leven hier, integreren, de taal leren, een baan zoeken. Maar 
in de isolatie van een azc lukt dat niet.’ De logeerregeling van het 
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) biedt vluchtelingen 
de mogelijkheid drie maanden te logeren bij vrienden of familie, 
zonder hun recht op een plek in het azc te verliezen. ‘Lang genoeg 
om een positieve verandering teweeg te brengen, voor beide par-
tijen. En tegelijkertijd blijft het voor het gastgezin nog te overzien.’ 

Moe vond onderdak bij een gastgezin, een jong stel. ‘Zij vertel-
den over de stad, de geschiedenis, de markten, het uitgaansleven. 

En ik leerde veel over Hollandse huiselijkheid. Hoe mensen hier 
met elkaar omgaan, op elkaar reageren, welke verwachtingen ze 
hebben.’ Hij woont inmiddels al een tijd zelfstandig, maar zal zijn 
eerste Nederlandse vrienden nooit meer vergeten. ‘Ze wonen he-
laas niet meer in Amsterdam, maar ik denk nog vaak aan hen. Ze 
hebben me een geweldige tijd bezorgd.’

Klik
Zijn ervaring was zo positief, dat Moe besloot zich als vrijwilliger 
aan te melden bij Takecarebnb. Als matchmaker brengt hij nu 
vraag en aanbod bij elkaar. ‘We doen dat heel zorgvuldig. Met oog 
voor de wensen, belangstelling, leeftijd, dagelijkse bezigheden 
en opleiding van beide partijen. Als we denken dat er een goede 
match is, leggen we contact. Dan moet er ook nog een klik zijn, 
maar als die er is, kan het snel gaan.’

Die zorgvuldigheid werpt vruchten af. ‘Hier ontstaan levenslange 
vriendschappen’, zegt Jonna Klijnsma. ‘We zien dat mensen ook na 
het vertrek van hun gast nog lang contact houden. Of dat familie of 
vrienden van het gastgezin te hulp schieten als er na drie maanden 
nog geen eigen huis is. De vluchtelingen worden echt opgenomen. 
En dat is precies wat we nastreven: wederzijdse integratie, waarbij 
gastvrijheid centraal staat.’
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KANS:
Wil u ook iets betekenen voor 

vluchtelingen, maar ontbreekt het 
aan de tijd of de ruimte om iemand 
onderdak te bieden? Er is nog veel 

meer mogelijk. Een maaltijd, een kop 
koffie of spullen worden ook zeer 
gewaardeerd. Kijk voor ideeën en 

inspiratie op www.takecarebnb.com 
of gastgezinvoorvluchteling.nl

Jonna Klijnsma en Moe Al Masri
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‘Laatst las ik op Facebook een mooi citaat: ‘If 
you are more fortunate than others, build a lon-
ger table. Not a taller fence.’ Dat is mij uit het 
hart gegrepen. Zo leven wij, mijn man, zoon en 
ik. Elkaar door en door leren kennen maakt je 
wereld groter. Mooier. Warmer. Toen in 2015 
de vluchtelingenstroom toenam, hadden we 
alle drie sterk de behoefte om iets te doen. Ik 
zag op televisie iets over Takecarebnb en zocht 
gelijk contact. Een prachtig initiatief, en een 
antwoord op alle rubbish in de wereld.’

‘Ghaith is onze tweede gast. Hij is nu een paar 
maanden bij ons. Het is heerlijk hem in huis te 
hebben. In het begin was het even wennen, na-
tuurlijk. Hij is een heel rustige, bedachtzame 
man. Ik ben juist heel extravert, ik praat graag 
en veel. Wil alles weten. Maar al snel raakten 
we verknocht aan elkaar.’

‘Ik ga hem 
zo missen’
‘Wat helpt, is dat hij zo onafhankelijk is. Hij 
heeft een baan en werkt vijf dagen per week. 
We zien en spreken elkaar bij het eten. Ik kook 
meestal, en hij wast af. Mijn zoon helpt hem 
daarbij. Dat verbaasde Ghaith. Hij hoefde vroe-
ger nooit zijn moeder te helpen. Gezellig vindt 
hij het wel; ze staan dan lekker te keuvelen.’

‘Je begint als vreemden, maar op den duur 
bereik je het punt dat iemand onder je huid 
komt. Ghaith hoort bij de familie. Ik wil voor 
hem doen wat ik ook voor onze zoon doe, en 
zo ook voor zijn vrouw of later voor hun eventu-
ele kinderen. En dat zal altijd zo blijven. Laatst 
omschreef hij mij als een tante, en zo is het wel 
een beetje. Nu heeft hij net een eigen huis ge-
kregen, dus hij vertrekt binnenkort. Ik ga hem 
zo missen. Door een wonderlijk toeval krijgt hij 
een woning bij ons in de straat, nog geen vijftig 
meter hiervandaan. We sprongen allemaal een 
gat in de lucht toen we dat hoorden.’

Roos (50)

Vluchtelingen en ongedocumenteerden 
in Nederland bevinden zich vaak in een 

kwetsbare positie. Vaak zijn ze de taal niet 
machtig, niet bekend met de Nederlandse 
cultuur en mede daardoor dreigt een iso-
lement waardoor integratie moeilijk wordt. 

Kansfonds trekt zich het lot van deze 
groep aan, en steunt verschillende projec-
ten die erop gericht zijn vluchtelingen en 

ongedocumenteerden mee te laten doen, 
door ze bijvoorbeeld aan (vrijwilligers)werk 

of een sociaal netwerk te helpen.
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‘Laatst fietste ik langs een eettentje en ik meen-
de te zien dat ze er kibbeh verkochten, een 
traditioneel gerecht uit Syrië. Enthousiast ver-
telde ik dat aan Roos toen ik thuiskwam. Later 
hoorde ik dat ze er de dag erna heen is gegaan. 
Ze bleken geen kibbeh te hebben, dus is ze 
zelf aan de slag gegaan. Ze heeft wel een halve 
dag in de keuken gestaan. ’s Avonds stond het 
op tafel. Het bracht me weer even terug naar 
mijn vaderland, terug naar een tijd dat alles nog 
goed was, en veilig.’

Ik verwacht-
te vrienden, 
maar kreeg 
familie’
‘Voor het eerst sinds ik in Nederland ben, voel 
ik me niet meer verloren. Dat heb ik te danken 
aan Roos en haar gezin. Wáár ik ook mee zit, 
welke vraag ik ook heb, ik kan altijd en met al-
les bij hen terecht. Kun je je voorstellen wat dat 
betekent? In een land aankomen waar je de taal 
niet machtig bent, de gebruiken niet kent en 
de weg niet weet? En altijd alles aan anderen 
moeten vragen? Op den duur ga je je bezwaard 
voelen. Maar dat gevoel heb ik hier helemaal 
niet. Toen ik in dit gezin kwam, verwachtte ik 
vrienden te maken. Maar ik had niet verwacht 
mijn familie te zien groeien. Tegen mijn vrouw, 
die over enkele weken naar Nederland komt, 
zei ik dat Roos een soort tante was. Maar ze is 
meer dan dat. Ze is eerder een moeder.’

Ghaith (24)


