
Kinderen op de vlucht (blog 06) 
 

Op een avond rijd ik naar één van de dorpen ten zuiden van Leeuwarden. Een jong 
gezin met twee kinderen van zes en tien heeft me gevraagd of ik ze kan helpen. Ze 
komen uit één van de voormalige sovjetlanden en zijn al zeven jaar in Nederland. Ze 
wachten op een uitspraak van de IND of ze in Nederland mogen blijven of niet. Van 
de rechter mogen ze zo lang in ons land blijven, ook al hebben ze nergens meer 
recht op. Ze hebben onderdak gevonden bij een alleenstaande man en ze doen 
klussen voor hem om wat terug te doen.  

 
Mooi is het om te zien dat om hen heen een groep 
mensen is gevormd die hen bijstaan met allerlei 
praktische zaken maar vooral met hun vriendschap. Het 
zijn ouders van klasgenootjes die zwemuitjes en 
logeerpartijtjes organiseren, zodat het ook voor deze 
kinderen echt vakantie is.  
 

Al langer ken ik een gezin uit Leeuwarden met twee dochters van 18 en 10. Ook zij 
leven bij vrienden in huis. Er loopt nog een procedure. Toch is angst een onderdeel 
van hun dagelijks leven. Elk moment kunnen ze opgepakt en uitgezet worden. Hun 
droom is hier aan het werk te gaan en een goede toekomst te geven aan de beide 
dochters.  
 
Het raakt me dat in ons rijke land kinderen opgroeien 
met veel angst en voortdurende onzekerheid. De 
precieze vluchtverhalen ken ik niet. Hebben de 
ouders zich verkeken op de mogelijkheden hier? Zijn 
de Nederlandse grenzen aan de gastvrijheid te streng? 
Het zijn vragen die me bezighouden. De angst voor 
een terugkeer naar het land waar ze vandaan komen 
zie ik in de ogen van de moeders evenals de grote 
zorg om hun kinderen die te lijden hebben onder de situatie hoe goed ze dat ook 
proberen te voorkomen.  
 
Ik bid voor deze gezinnen om Gods nabijheid, om kracht en om perspectief. En ik wil 
ook u vragen te bidden voor hen. Dat is volgens paus Franciscus de eerste en 
misschien wel belangrijkste taak van de diaconie. Daarnaast ondersteunen we hen 
als parochie met een wekelijks voedselpakket, een klein gebaar omdat kinderen niet 
tekort mogen komen, wát de toekomst ook brengen zal.  
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