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Ik heb nog nooit gekampeerd

WE BIDDEN MET EN VOOR ELKAAR



Tent

Vrijwillig twee weken in een tent 
verblijven? Veel vluchtelingen 
moeten er niet aan denken.  
Ze kunnen zich niet voorstellen 
dat je op een matje op de  
grond wil slapen als je thuis  
een comfortabel bed hebt.  
Een laag katoen is het enige wat 
je beschermt tegen regen en 
sneeuw, zonneschijn en wind. 
De bescherming van de tent 
is betrekkelijk: Na drie dagen 
regen voelt alles klam. Na een 
uur zon is het zo heet dat je niet 
meer in de tent wilt zijn.

Veel vluchtelingen moeten 
een behoorlijke drempel 
over als je ze uitnodigt op de 
camping. Het herinnert ze aan 
vluchtelingenkampen. Aan kou 
tot in de botten en nattigheid 
die wekenlang niet weg wil uit 
je spullen. Vaak ook aan ziekte 
en zorg over hoe de kinderen 
gezond of zelfs in leven kunnen 
worden gehouden. Soms is het 
ook de geringe bescherming van 
een tent die je slachtoffer heeft 
gemaakt van beroving van het 
weinige dat je had. Door gebrek 
aan privacy bij toiletgang voel je 
je opgelaten en kwetsbaar.

De tent biedt onvoldoende 
bescherming voor het echte 
leven.

Als verstokte tentkampeerder 
moet ook ik toegeven dat 
thuiskomen het leukste van op 
vakantie gaan is. Een tent is 
maar een tijdelijke oplossing.

De Bijbel noemt ons lichaam 
een tent (2 Kor. 5): ‘Wij weten 
immers dat, wanneer ons aardse 
huis, deze tent, afgebroken 
wordt, wij een gebouw van 
God hebben, een huis niet 
met handen gemaakt, maar 
eeuwig in de hemelen. Want in 
deze tent zuchten wij ook, en 
verlangen wij er vurig naar met 
onze woning die uit de hemel  
is, overkleed te worden.’

Ons lijf is een tijdelijke tent 
die op termijn onvoldoende 
beschutting biedt. Zoals een 
vluchteling verlangt naar een 
huis, verlangt de gelovige naar 
een hemelse woning. Stof tot 
overdenken, deze zomer voor 
uw tent: Verlangt u er naar, 
samen met de vluchteling,  
om over te gaan  
van een tent  
naar een huis?

Jan Pieter  
Mostert,
directeur   

Rugtasjes 
voor kinderen
Leven op een asielzoekerscentrum geeft 
spanning. Vluchtelingenkinderen willen we 
daarom verrassen met een leuk cadeautje.  
Deze kinderen genieten enorm als ze een 
rugtasje met mooie inhoud ontvangen.  
Samen met GAiN organiseert Gave de 
Rugtasactie. U bestelt de tasjes, vult ze met  
o.a schrijfmateriaal en speelgoed en brengt  
ze bij een inleverpunt. Daarna worden de tasjes 
uitgedeeld bij ongeveer twintig azc’s.

25 jaar 
Gave
Dit jaar (26 oktober) bestaat 
Gave 25 jaar. We kijken 
dankbaar terug op deze tijd 
waarin we tot zegen van 
christenen en vluchtelingen 
zijn geweest. Binnenkort 
hoort u meer over onze 
jubileum-activiteiten via 
www.gave.nl/jubileum.
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“Onze vrije dagen 
brengen we door 
met onze familie”

“Soms voel ik me 
schuldig dat ik 
het zo goed heb.”

“Op vakantie ben 
ik het liefst even 
helemaal alleen”

“Dit jaar gaan we niet 
op vakantie, dat vind 

ik niet erg”

“In Somalië bestaat het woord 
vakantie niet eens. Daar is 
iedereen altijd aan het werk 

om geld te verdienen.”

“ IK HEB NOG NOOIT 
GEKAMPEERD”

“Vakantie,dat 
is genieten van 
andere culturen 

en van de 
natuur”

Voor dit zomernummer brachten we Nederlanders en 
vluchtelingen bij elkaar. In een kampeersetting raken  
ze in gesprek over hoe ze vakantie beleven.
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met mijn vrouw op uit en af en toe alleen 
vind ik ook prettig. Iedereen viert anders 
vakantie maar voor mij geldt: alleen de 
basics, geen luxe, geen televisie. Die 
westerse gejaagde levensstijl staat me 
tegen.” “En een beetje cultuur, dat 
vinden we ook leuk,” vult Marijke aan. 
“We houden ervan om andere culturen 
te ontdekken en ander eten te proeven. 
Daar leer je veel van.” 

Restaurant
Volgens het meest recente vakantieon-
derzoek van het Nibud kan een kwart 
van de Nederlanders niet op vakantie 
en dat vinden we in Nederland niet ok. 
Want vakantie hebben we allemaal nodig 
om bij te komen van ons drukke leven. 
In Syrië denken ze daar anders over. 
“Wij richten ons leven zo in dat we geen 
vakantie nodig hebben”, aldus Moussa. 
Maar dat betekent niet dat ze in Syrië de 
kantjes ervan af lopen. Moussa: “Ik begin 

’s morgens om zeven uur met werken en 
ga door tot een uur of acht ’s avonds. 
Maar ik ben dan niet moe. Ik eet dan met 
het gezin thuis of we gaan samen naar 
een restaurant. Dat is helemaal niet duur 
in Syrië. Na je werk ben je ook echt vrij.”

Vergaderen
“Wij hebben misschien kortere  
werk dagen,” legt Ed uit. “Maar we  
hebben wel ’s avonds veel verplichtingen.  
Vergaderingen in de kerk, we moeten 
sporten en zitten in allerlei commissies. 
We zijn altijd bezig.” Fadia verbaast zich 
daarover. “In Nederland maken de 
 mensen kortere werkdagen dan bij ons, 
maar ze hebben meer vakantie nodig.  
En ze gaan ’s avonds ook vroeger naar 
bed. Wij worden ’s avonds pas actief,  
dan is de temperatuur ook beter.  
We slapen korter, zo’n vijf uur  
per nacht.”

Drie maanden vrij
Voor veel vluchtelingen duurt de  
Nederlandse zomervakantie veel te 
lang. Het wordt stil op straat en in de 
azc’s valt weinig te beleven. Fadia en 
Moussa hadden daar weinig last van, 
ook omdat ze veel familie in de buurt 
hebben. “De zomervakantie in Syrië 
duurt nog veel langer,” vertelt Fadia. 
“Wel drie maanden. Ik ging dan vaak 
een weekje met de kinderen naar het 
strand of naar de bergen, in een huisje 
of een eenvoudig hotel. Mijn man kwam 
dan in het weekend ook. Ik werkte 
niet, dus had alle tijd voor de kinderen. 
Moeders die wel werken brengen hun 
kinderen naar de opvang of regelen 
het onderling. Maar drie maanden is te 
lang. Ik vind het goed dat in Nederland 
de kinderen elke twee maanden even 
vrij hebben.

“Ik vind het mooi hoor, kamperen,” zegt 
Fadia terwijl ze een slok koffie neemt uit 
een plastic bekertje. “Maar ik probeer het 
liever niet. Natuurlijk vind ik het fijn om 
buiten te zijn. Ik was laatst in Voorthuizen 
en daar zag ik hele grote caravans. 

Die vond ik wel heel erg mooi.  
Zo’n caravan, dat vind ik nog wel  
een goed idee.” 

Barbecue
Moussa is tandtechnicus en runde in  
Syrië een eigen praktijk. Het woord 
vakantie komt niet in zijn woordenboek 
voor. “De meeste mensen in Syrië 

hebben een eigen bedrijf. Als 
je de zaak dicht doet, 

verdien je niets. 

Dus je kunt niet zomaar drie weken weg.  
Natuurlijk gaven we onze medewerkers 
wel eens vrijaf. Maar in Syrië was ik alleen 
vrij op vrijdag en zaterdag. Met Kerst en 
Pasen had ik ook twee dagen vrij en dan 
nog vier dagen tijdens het Suikerfeest. 
Als we vrij zijn gaan we naar onze familie. 
Dat is onze ontspanning. We nemen de 
barbecue mee en gaan lekker eten en 
drinken met elkaar. Dat doen we iedere 
week.”

Geen luxe
“Dat is bij ons wel anders,” bekent Ed. 
“Als ik mij ontspan, dan wil ik het liefst 

geen mens zien. Ik hou erg van mijn fa-
milie, maar ik hoef niet elk weekend 

naar hen toe. Ik denk dat ik hen 
eens in de twee maanden zie. 
Ultieme rust vind ik bij God 
en dat kan ook gewoon thuis. 
Op vakantie zoek ik rust in de 
natuur. Ik ga er graag samen 

Tekst: Jacomine Oosterhoff
Foto: Merith Ebbers

“ JULLIE WERKEN KORTER, MAAR 
HEBBEN MEER VAKANTIE NODIG”

VAKANTIE, DE CULTUURVERSCHILLEN

Vol verbazing kijkt de Syrische Fadia, naar de kleine rode 
caravan van Ed. Dochter Sarah (11) trekt direct haar schoenen 
uit en neemt binnen een kijkje. “Voorzichtig,” roept Ed haar 
na. “Ik heb de caravanpootjes niet uitgedraaid!” Fadia ging in 
Syrië een week op vakantie met de kinderen, zonder haar man 
Moussa. Voor Ed en Marijke Blankestein is hun kampeervakantie 
van drie weken het hoogtepunt van het jaar. Hoe zit het met de 
verschillen in vakantiecultuur?

Woonplaats: BarneveldVakantiebestemming: BarneveldVakantiemiddel: Eigen huisTijdsbesteding: Barbecueën  
met de familie

Woonplaats: BarneveldVakantiebestemming: ItaliëVakantiemiddel: Caravan (maar  
wel een hele  
kleine)Tijdsbesteding: Lezen, wandelen   

en fietsen

Paspoort

Fadia en Moussa

Marijke en Ed
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Kristie en Nasra. Wit en zwart. Nederland en Somalië. Single en moeder. Werkend en zonder  
opleiding. De verschillen tussen twee levens kunnen niet groter zijn. Toch hebben ze elkaar  
gevonden. Hoe dat kan? “Tja, we houden allebei van thee drinken,” klinkt het als uit één mond. 

Toen het azc in 
Amersfoort vol 

stroomde, wilde  
ook Kristie (22) haar 

steentje bijdragen.  
Ze meldde zich aan bij  

het maatjesproject en  
kwam zo in contact met Nasra 

(23). De twee kennen elkaar nu drie 
jaar en zien elkaar om de drie weken. 

“We hebben niet veel tijd,” zegt Kristie. 
“Maar als we samen zijn, dan vliegt  
het om.” 

Onmacht
De vriendschap is belangrijk voor  
Nasra.  Ze woont acht jaar in Nederland,  
waarvan zes jaar in het azc van Amers-
foort. Haar dochter Ivana (7)  is in 
Nederland geboren, vertelt ze. “Onze 
leefwereld is echt totaal verschillend,” 
zegt Kristie. “Maar als we samen zijn, 
speelt het geen rol. We drinken allebei 
thee, we hebben humor, we houden van 
spelletjes en we zijn even oud. Het enige 
waar we last van hebben in ons contact is 
onmacht. Dat is moeilijk. Ik voel onmacht 
omdat ik haar geen status kan geven.  
En zij voelt onmacht omdat ze is  
overgeleverd aan de regels en  
de autoriteiten hier.”

Toekomst
Nasra wil niets liever dan aan haar 
toekomst werken. Ze heeft in Somalië 
nauwelijks opleiding gehad, maar kon in 
Nederland wel naar school. “Ik wil heel 
graag de zorg in. Ik mag alleen niet meer 
naar school, omdat ik ouder ben dan 
achttien. Eigenlijk moest ik na zes maan-
den al stoppen met mijn opleiding. 

Bewondering
“Ik bewonder haar enorm,” zegt Kristie. 
“Vooral dat ze, ondanks alles, de moed 

erin houdt. Door met haar om te gaan, 
ontdek ik hoe het is om in een heel  
andere situatie te leven.” Nasra moet 
erom lachen. “Ik bewonder Kristie juist. 
Zij is al zo ver. In Somalië weet je niets als 
je 23 bent. Je hebt dan nog nauwelijks 
iets geleerd. Maar zij heeft haar oplei-
ding afgerond, ze werkt, ze is zelfstandig. 
Dat vind ik echt geweldig.”

Geloof
De vriendinnen weten dat er misschien 
een moment komt dat ze afscheid  
moeten nemen van elkaar. Maar daar 
denken ze liever niet aan. Kristie: “We 
gaan er ook niet van uit. We staan er  
allebei heel positief in en geloven dat het 
goed komt. We bespreken trouwens echt 
alles met elkaar. En we bidden met en 
voor elkaar.” Want al liggen hun leefwe-
relden mijlenver uit elkaar, in het geloof 
voelen de vriendinnen zich nauw verbon-
den. “We halen er allebei veel kracht uit. 
Ik krijg ook veel steun uit mijn kerk,” vult 
Nasra aan. 
 voelt zich thuis in de gereformeerde 
Schaapskooi in haar kerk.  Ze bezoekt 
daar de vrouwenochtenden en gaat elke 
week naar een bijbelstudiegroep.

Vakantie
Die activiteiten stoppen uiteraard in de 
zomer, maar Nasra heeft daar wel begrip 
voor. “In Somalië bestaat het woord 
vakantie niet eens. Daar is iedereen altijd 
aan het werk om geld te verdienen.  
Want je moet eten en je familie heeft 
geld nodig om te leven. Hier leer ik dat 
het ook anders kan. Dat er een tijd is om 
je werk los te laten en even te ontspan-
nen. Zelf kan ik niet op vakantie, want ik 
moet elke dag om 11.00 uur stempelen.”
Af en toe ga ik er wel een weekend 
tussen uit, bijvoorbeeld met het Moe-
der-en-Kindweekend van Gave.”.

“ WE BIDDEN MET  
EN VOOR ELKAAR”

"Waar Nederlandse jongeren  
uitkijken naar de vakantie, ziet 
Diana Baan dat vluchtelingen-
jongeren vooral tegen deze  
zomerperiode opzien:  
“De meeste jongeren vinden de 
vakantie erg saai, hangen wat 
rond en vervelen zich. Ze kunnen 
niet naar school en gaan ook niet 
op vakantie. Hun ouders hebben 
niet zoveel geld, geen auto en 
mogen niet naar buitenland.  
Ook zitten ouders in azc Katwijk 
vaak niet lekker in hun vel en  
vinden het moeilijk om het voor 
hun kinderen dan leuk te maken. 
Op het strand zie je dan ook  
weinig vluchtelingengezinnen. 
Veel jongeren vinden het fijn  
als de vakantie weer voorbij is.” 

Diana Baan is jongerenwerker 
bij Gave en heeft in azc Katwijk 
contact met jongeren.

Tekst: Jacomine Oosterhoff
Foto: Merith Ebbers

Gouden 
tips
Meer weten hoe u contact 
opbouwt met een vluchteling? 
Lees onze 13 gouden tips in de 
digitale bibliotheek.
www.gave.nl/goudentipswg

De vriendschap 
van Kristie 
en Nasra 
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JAARVERSLAG

Proef en genie
t 

ervan dat de  

HEERE goed is.
 

Gelukkig de me
ns 

die bij Hem 

schuilt.

Psalm 34:9

Veel vluchtelingen kregen in 2018 een eigen huis. Eindelijk een plek voor 
zichzelf.  Gave verlangt ernaar dat ze de weg naar Gods huis weten te 
vinden. In ons jaarverslag leest u hoe we daar in 2018 ons voor in hebben 
gezet. We zijn dankbaar voor wat we –mede dankzij uw steun- konden 
doen. Op deze pagina geven wij u wat cijfers uit het verslag. 
Download het complete verslag via www.gave.nl/jaarverslagwg

59 asiellocaties in Nederland. 
Op 25 plaatsen is een (interkerkelijke) 
werkgroep actief.

AANTAL ASIELZOEKERS 
IN DE ASIELOPVANG:

23.000
(per 31/12/18)

DE JURIDISCHE 
AFDELING  

ONDERZOCHT

SYRIË
IRAN
TURKIJE

TOP-3
HERKOMSTLANDEN:

1.000 
asielzoekers bezoeken 
een bijbelstudie

Gave trainde 540 
personen door een (online)
cursus of trainingsdag.

1.300 vluchtelingen deden mee 
met een activiteit van Gave, zoals 

een Gave-kamp, Connect Us 
jongerenactiviteit, Vriendinnendag of 

Arabisch Gezinsweekend.

Er werken 65 mensen 
bij Gave (27,5 fte)

658.000

Particulieren

34.000

Overig

351.000

Kerken en  
organisaties

55.000

Bedrijven

Ontvangen 
baten in 2018: 
€ 1.098.000 

75
ASIELDOSSIERS



KAMPEN
IN ZOMER 2019

Deze zomer organiseert Gave weer vijf jongeren kampen en gaan 

honderd vluchtelingenkinderen mee met een kinderkamp. Ze zijn 

even uit het vluchtelingenleven op het azc en genieten van een 

vakantie met christelijke kinderen of jongeren.

Wat kunt u doen?
• Meld kinderen en jongeren aan

• Bid voor gezegende kampen

• Steun met een gift

Kinderkampen
www.gave.nl/kinderkampenwg
Jongerenkampen
www.gave.nl/jongerenkampenwg

GAVE GUNT KINDEREN
EN JONGEREN EEN  
FIJNE VAKANTIE. "Sommige kinderen hebben niemand om 

mee te spelen en lopen op het azc alleen  
verveeld rond.  Ik ken een Iraanse vrouw die 
bang was en haar dochter niet alleen buiten  
wilde laten spelen. Met als gevolg dat ze  
grotendeels binnen bleef op haar kamer  
met haar tablet. Zo duurt de vakantieperiode 
voor vluchtelingenkinderen erg lang. Naast 
verveling, leidt dit ook tot meer onderlinge 
irritaties. Een vakantiekamp is voor hen een 
heerlijk alternatief."

Steveline  
van Wolfswinkel,  
kinderwerker bij Gave


