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Driekoningentocht ‘in het spoor van een asielzoeker’, zondag 8 januari 2017.
Voor de KWB-afdeling Weerde en de vluchtelingenorganisatie AZIZ was deze tocht een
nieuwe gelegenheid om samen te werken. Onze groep telde 23 personen.

Bij aankomst in Brussel-Noord bleek dat er in totaal 310 deelnemers waren. KWB slaagde
erin om dit groot aantal in diverse groepen probleemloos langs een achttal haltes te leiden.
Het doel van de tocht was personen die niet direct met asielzoekers en vluchtelingen te maken
hebben, op een korte en genuanceerde manier te informeren.
Ieder kreeg een boekje met uitvoerige toelichting. Bij elke halte kregen we bijkomende uitleg
van een KWB-vrijwilliger én een vreemdeling die ons stonden op te wachten: bij de Dienst
Vreemdelingenzaken, het Commissariaat voor Vluchtelingen en Staatlozen, de SintRochuskerk en het Startpunt van Vluchtelingenwerk, het Klein Kasteeltje en de dienst voor
niet-begeleide minderjarige asielzoekers, de Begijnhofkerk. Bij de afsluiting met drankje in
het dienstencentrum ‘het Anker’ ontmoetten we ook nog de vrijwilligerswerking van KAJ ‘De
Mug’, in Weerde goed bekend sinds de samenwerking bij de zomerfeesten van juli 2016.

Klik op foto voor meer beeld:

Deze bijkomende uitleg was veel persoonlijker, meer direct. Het ging dan over de oorzaken
van op de vlucht gaan, de verwachtingen, de onverwachte en soms onwettige hindernissen die
asielzoekers ondervinden, de behoefte aan contacten, de uiteindelijke beslissing van het
Commissariaat die voor de enen leidt tot erkenning en verblijfsvergunning, voor de anderen
tot een bevel om het land te verlaten en – wanneer ze dit niet opvolgen – tot een moeilijk
leven zonder wettige papieren.
Jonge mensen, de enen met en anderen zonder papieren, vertelden in mooi Nederlands hun
persoonlijk verhaal: waarom ze uit hun moederland vluchtten, hun situatie in België, hun
schoolloopbaan en hoop op een toekomst. Wat mij opviel was dat er geen verschil te zien en
te horen was tussen de jongeren die wel en zij die geen wettige papieren en dus wel of geen
toekomst hebben. Schrijnend was het verhaal van de jonge man in de Begijnhofkerk over hoe
mensen zonder papieren uitgebuit worden, gedoemd tot moderne slavernij.
We leerden Brussel weer een beetje beter kennen, met verrassend mooi pleinen, gebouwen en
monumenten (de concrete truck van Delvoie), met veel mensen uit verre landen, sommigen in
nood, anderen met toelating om hier opnieuw te beginnen, en met onvermoed veel solidariteit.
Dank je wel KWB!
Josee Goethals, voorzitter AZIZ en KWB-lid

