
Blog 02 - Voedsel om van te leven 
 

Elke week ontmoet ik een man van mijn leeftijd. 
Hij heeft ogen die kunnen stralen als hij goed in 
zijn vel zit, maar soms ook zie ik angst in zijn 
ogen, onrust. Als kind van 6 is hij gevlucht uit 
een Afrikaans land waar ook vandaag de dag 
nog oorlog heerst. In de jaren daarna zijn eerst 
zijn ouders overleden en een paar jaar geleden 
ook zijn broer. Ons land kan hem alleen 
opnemen als ze zeker weten wie hij is en waar 
hij vandaan komt. Dat blijkt niet gemakkelijk 
om te bewijzen. Hij was zo jong toen hij 
wegging dat hij de taal van zijn ouders niet 
kent en ook de streek waar hij geboren is weet hij niet. De ambassade van zijn land 
geeft geen gehoor. Hij is al 8 maanden bezig een afspraak te maken, maar nog steeds 
is dat niet gelukt. Daarom ligt alles stil. Intussen is hij hier illegaal, nergens recht op, 
maar terug kan hij ook niet. Niemand wordt op dit moment uitgezet naar zijn land 
en ook heeft hij medische zorg nodig die daar niet voor handen is. Het Diaconaal 
Platform Leeuwarden, een overleg van de gezamenlijke kerken, helpt hem met 
onderdak. Via de parochie krijgt hij elke week een voedselpakket.  
  
Ik word geraakt door zijn situatie. Meer dan veertig jaar op de vlucht, altijd angstig, 
nooit echt veilig, nooit echt rust. Ik gun hem perspectief. Ik gun hem een huis en een 
baan, maar vooral het gevoel van veiligheid. Wij mogen mensen niet laten 
zwemmen in een bureaucratisch niemandsland. In zulke gevallen vind ik dat onze 
regering ruimhartig moet zijn en zeggen: Wij gunnen je een toekomst, een leven in 
ons midden.  
  
Deze hartelijke, zachtaardige man voedt ook mij. Hij laat me nadenken over mijn 
geloof. Zijn leven stelt me vragen over gerechtigheid en vrede. In mijn gebeden 
noem ik hem elke dag, omdat onze God gerechtigheid wil en vrede voor elke mens. 
Als diaconaal opbouwwerker voel ik me rijk om zulke mensen te mogen ontmoeten. 
Het is een uitnodiging om het verlangen naar recht en vrede in onze wereld en 
binnen onze geloofsgemeenschap te laten groeien. Ik bid dat de goede God zich over 
hem en velen zoals hij mag ontfermen en dat wij proberen te lijken op deze God van 
liefde.  
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