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OPVANG Groep jonge vluchtelingen uit Roermondse woning gehaald omdat situatie onhoudbaar was

‘Maasniel is echt een incident’
Een tiental minderjarige
vluchtelingen is onlangs uit
een groepswoning in
Maasniel gezet, omdat de
situatie onhoudbaar was.
Een incident, aldus Rubicon.
door Gertie Driessen

D

at het onderwerp gevoelig ligt, blijkt wel aan de
reactie op het Roermondse stadhuis. Praat
wethouder Gerard IJff de politiek
normaliter tijdens commissievergaderingen uitgebreid bij over de
stand van zaken rond de opvang
van minderjarige vluchtelingen; deze week was hij uitermate kort.
Over het incident in Maasniel,
waar een woongroep werd weggehaald omdat de situatie uit de
hand was gelopen, repte hij nauwelijks. Uitgebreidere informatie ging
wel in een brief naar de raadsleden,
maar niet naar de pers. Op een telefoontje over de kwestie, reageert de
wethouder niet.
Bij Rubicon, de jeugdzorginstelling
die via de landelijke voogdij-organisatie Nidos de alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers)
in deze regio plaatst, zijn ze wel bereid tot tekst en uitleg. Bestuurder
Bart Vijgen en clustermanager amv’
ers Yvonne Parren willen allereerst
benadrukken dat wat in Maasniel is
gebeurd een uitzondering is. In de
andere negen woongroepen gaat
het prima, en dat is ook het landelijke beeld. De oorzaak in Maasniel
lag vooral in botsende karakters
van de jongeren, Syriërs en
Eritreeërs van pakweg 15 en 16 jaar.
En nee, dat heeft niks met het land
van herkomst te maken”, zegt Parren. Wij huisvesten louter jongeren
uit deze landen en op andere plekken waar ze bij elkaar zitten, is dat
geen enkel probleem.” Alleen in
Maasniel konden ze niet met elkaar
overweg, ondervond de buurt behoorlijk wat overlast en moest de
politie herhaalde malen ingrijpen.
Maatregelen zoals een aantal jongeren weghalen, meer begeleiding en
de inzet van een beveiligingsbedrijf, hadden niet het gewenste effect. Dus besloot Rubicon afgelo-

Minderjarige vluchtelingen zijn doorgaans blij dat ze eindelijk een veilig nieuw ‘thuis’ hebben.
pen weekend in overleg met gemeente en de stichting Nidos de
jongeren uit elkaar te halen en te
verplaatsen naar woongroepen elders in het land.
„Heel spijtig, maar echt een incident”, benadrukt Parren. „Natuurlijk ligt het gevoelig. We willen
voorkomen dat jonge statushouders een stempel opgedrukt krijgen. Dat verdienen ze niet. Ze hebben al genoeg meegemaakt en hebben juist veiligheid en geborgenheid nodig. De meeste jongeren

䊳 Rubicon huisvest en
begeleidt op verzoek van
stichting Nidos honderd
minderjarige vluchtelingen.

zijn blij dat ze eindelijk tot rust
kunnen komen en doen het prima.”
Rubicon begeleidt op verzoek van
Nidos honderd amv’ers. De jeugdzorginstelling regelt huisvesting
met woningcorporaties en zorgt ervoor dat de jongeren naar school
gaan. Afhankelijk van de afstand is
dat het Mundium in Roermond of
het Quadrant in Weert. Woongroepen met tien tot twaalf jongeren
krijgen 24 uur begeleiding; de
(vier) amv’ers in de kleinere wooneenheden kunnen meer verantwoordelijkheid aan en krijgen begeleiding naar behoefte. Daarvoor
heeft Rubicon 40 extra medewerkers aangenomen. Mensen die affiniteit met de doelgroep hebben en
graag met deze ontheemde kinderen willen werken. Met hen naar

de dokter gaan, naar de tandarts.
Naar sportclubs. Een luisterend oor
bieden als ze hun traumatische ervaringen kwijt willen. Bart Vijgen:
„Sommige kinderen zijn drie jaar
onderweg geweest. Hebben de
meest vreselijke dingen meegemaakt.” Vanuit asielzoekerscentra
worden de minderjaren door
Nidos bij jeugdzorginstellingen ondergebracht. „Het is onze taak hen
zo snel mogelijk mee te laten
draaien in de maatschappij”, aldus
Vijgen. Als het even kan, wordt

䊳 De reacties van de buurt
zijn vaak wisselend. Van
niet zien zitten tot de jeugd
van harte welkom heten.
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ook het contact met de familie hersteld. Zodat ouders in het land van
herkomst weten dat hun zoon of
dochter veilig is. Of kinderen familie terugvinden die elders in Europa zit. Rubicon heeft inmiddels
zo’n zeventig amv’ers gehuisvest
op diverse locaties in Midden-Limburg. Roermond heeft met veertig
jongeren het grootste deel en daar
komen er nog een stuk of tien bij.
Om draagvlak te creëren houdt Rubicon elke keer een informatie-avond voor de buurt. De reacties zijn volgens Vijgen wisselend.
„Je hoort vooral de twee uitersten.
Mensen die het niet zien zitten en
degenen die de jongeren met open
armen ontvangen.” De buurt in
Maasniel is blij dat de situatie is opgelost, maar wil niet over haar ervaringen praten.

