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Résumé 

Ce mémoire vise à examiner la représentation des réfugiés et des migrants qui viennent à 

Gand dans le journal flamand Het Nieuwsblad. L’étude ne se focalise pas seulement sur la 

façon dont les journalistes parlent des réfugiés et des migrants, mais aussi dans quelle mesure 

les personnes d’origine étrangère prennent la parole dans les articles de presse. Nous avons 

élaboré un corpus comptant 136 articles du journal flamand Het Nieuwsblad publiés lors de la 

crise migratoire à Gand de 2014 à 2017. Concernant la représentation, nous avons classé les 

articles de presse. De cette manière, nous découvrions s’ils ont été rédigés en faveur des 

migrants et des réfugiés ou en leur défaveur. Pour l’élaboration de nos catégories, nous avons 

suivi l’exemple de De Cock et al (2018). Concernant la prise de parole des personnes issues 

de la migration, nous avons comparé le nombre de citations et de paraphrases exprimées par 

les réfugiés et les migrants à celles formulées par les non-réfugiés et les non-migrants. Nous 

avons également analysé si les journalistes parlent des migrants et des réfugiés comme d’un 

groupe homogène ou des individus. En outre, nous avons fait la distinction entre les individus 

hommes et femmes. Au niveau lexical enfin, nous avons analysé les métaphores référant aux 

migrants et aux réfugiés. De notre recherche ressort que la majorité des articles ont été rédigés 

en faveur des migrants et des réfugiés, à savoir 61,03%. Cependant, leur voix est encore peu 

entendue dans les articles de presse. En effet, 25,03% des expressions sont des citations 

formulées par des personnes d’origine étrangère et 2,53% représente le pourcentage de leurs 

paraphrases.  Nos résultats dévoilent que les réfugiés et les migrants sont toujours plus 

représentés comme un groupe homogène et que les hommes sont encore plus mentionnés et 

cités dans les articles de presse que les femmes. Au niveau lexical, nous constatons que les 

journalistes utilisent des métaphores de la mer, de la jungle, de la guerre et de l’obstruction 

pour décrire l’arrivée des réfugiés et des migrants à Gand. (337 mots)  

  

Deze masterproef onderzoekt de representatie van vluchtelingen en migranten die naar Gent 

komen in de Vlaamse krant Het Nieuwsblad. Dit onderzoek bestudeert niet alleen de wijze 

waarop, maar ook de mate waarin de vluchtelingen en migranten in beeld komen. We hebben 

een corpus samengesteld van 136 artikelen uit het Nieuwsblad die gepubliceerd werden 

tijdens de vluchtelingencrisis van 2014 tot 2017 in Gent. Door de artikelen te klasseren 

kwamen we te weten of ze ten voordele of ten nadele van vluchtelingen en migranten waren 

geschreven. Voor de opstelling van onze klassen hebben we ons gebaseerd op het onderzoek 

van De Cock et al (2018). Om de betrokkenheid van de vluchtelingen en migranten te meten 

hebben we het aantal citaten en parafrases van migranten, vluchtelingen, niet-migranten en 

niet-vluchtelingen onderzocht. We gingen ook na of de journalisten vooral over personen met 

een migratieachtergrond spraken als een homogene groep of eerder als individuen. In die 

laatste groep onderscheidden we nog mannen van vrouwen. Op woordniveau onderzochten 

we ten slotte de metaforen die naar migranten en vluchtelingen verwijzen. Uit ons onderzoek 

blijkt dat de grote meerderheid (61,03%) van de artikelen in hun voordeel geschreven werd. 

Nochtans namen de vluchtelingen en migranten weinig het woord in de krantenartikelen. 

Namelijk in 25,03% van de gevallen hebben de journalisten de vluchtelingen en de migranten 

geciteerd en in 2,53 % geparafraseerd. Daarnaast onthult ons onderzoek dat personen met een 

migratieachtergrond vooral beschreven werden als een homogene groep.  Bovendien kwamen 

mannelijke vluchtelingen en migranten meer voor en namen zij vaker het woord dan de 

vrouwen in onze krantenartikelen. Als laatste, stelden we op woordniveau vast dat 
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journalisten regelmatig metaforen gebruiken in verband met zee, wildernis, oorlog en 

obstructie om de aankomst van personen met een migratieachtergrond in Gent te beschrijven. 

(290 mots) 
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1. Introduction 

 

Le monde était en état de choc lorsque la photo d’ Alan Kurdi, un garçon de trois ans qui a 

échoué sur une plage turque, a été publiée en 2015. Il était directement clair que l’Union 

européenne ainsi que les politiciens et les citoyens devaient passer à l’action. Cette photo 

tragique est devenue le symbole de la crise migratoire. Alan Kurdi et sa famille fuyaient la 

guerre et les attentats terroristes en Syrie. Ils avaient pour but de rejoindre sa tante Tima Kurdi 

au Canada. La famille a payé une somme énorme à des passeurs en échange d’une place sur le 

bateau vers l’Europe. Malheureusement, il y avait trop de monde sur le bateau, entraînant son 

chavirement. En conséquence, Alan et de nombreux autres réfugiés sont décédés.  

Depuis quelques années, nous assistons à une des plus grandes crises des réfugiés en Europe 

ainsi qu’en Belgique. Cette crise a culminé en 2015. Dans l’espoir de trouver une vie 

meilleure, les réfugiés entreprennent un long voyage vers l’Europe en traversant les océans. 

La majorité d’entre eux proviennent du Moyen-Orient, une région frappée par des conflits de 

guerre. Selon Leeper (2014), ce grand flux de réfugiés fait pression sur les pays européens qui 

doivent les accueillir.  

Les médias et la politique font aujourd’hui souvent état de cette crise migratoire. En effet, 

elles parlent surtout des demandeurs d’asile en Europe occidentale. Dans les articles de 

presse, les journalistes renforcent parfois la division entre eux et nous. Ils mettent parfois 

l’accent sur le regroupement des réfugiés en soulignant les différences avec nous. Leur voix 

est rarement entendue tandis que les autorités et les politiciens prennent la parole. Ces 

représentations des réfugiés par les médias déterminent souvent l’image que nous avons des 

migrants car nous n’entrons pas en contact direct avec eux, selon De Coninck (2018). 

En Belgique, le traitement médiatique des réfugiés a déjà été étudié au niveau national. 

Toutefois, la structure de l’Etat belge est divisée en trois régions : néerlandophone, 

francophone et germanophone. Chaque région connaît un paysage culturel multiple et dispose 

de ses propres médias ainsi que de partis monolingues. Par conséquent, les médias belges ne 

mènent pas de débat unifié sur la migration ou l’asile. Voilà pourquoi, notre recherche sera 

plus spécifique et menée au niveau d’une ville, ce qui correspond au lieu de vie des réfugiés et 

des migrants. Plus exactement, nous examinerons la représentation des réfugiés et des 

migrants qui cherchent refuge à Gand dans le journal flamand Het Nieuwsblad. Nous nous 

demandons si les journalistes sont favorables à leur arrivée ou pas. 
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Notre étude vise à répondre aux questions suivantes : 

1. Les articles publiés lors de la crise migratoire dans le journal Het Nieuwsblad sont-ils 

écrits en faveur ou en défaveur des réfugiés et des migrants? Ces articles de presses 

peignent-ils un portrait négatif d’eux ou prononcent-ils un discours humanitaire ? 

2. Les réfugiés et les migrants sont-ils considérés comme une menace culturelle, 

économique ou sociale ? 

3. Les personnes d’origine étrangère sont-elles moins citées ou paraphrasées que les non-

réfugiés et les non-migrants dans les articles sur la crise migratoire de 2014 à 2017 

apparus dans Het Nieuwsblad? 

3.1. Les réfugiés et les migrants sont-ils plus cités que paraphrasés? 

4. Les journalistes parlent-ils surtout des personnes issues de la migration en groupe ou 

individuellement ? 

4.1. Les articles sur les réfugiés et les migrants comme individus sont-ils plus 

positifs que ceux les traitant en groupe? 

5. Les hommes réfugiés et migrants sont-ils plus mentionnés dans les articles de presse 

que les femmes ? 

5.1. Les articles de presse sont-ils plus positifs à l’égard des réfugiées et de 

migrantes que des réfugiés et des migrants? 

6. Les journalistes utilisent-ils des métaphores ou des synonymes afin de référer aux 

migrants et aux réfugiés ? Lesquelles ? 

En fonction de ces questions nous avons formulé les hypothèses suivantes : 

1. Les études menées au niveau national comme celles de De Cock et al (2018), 

Szcepanick (2016) et Van Gorp (2005) montrent que les articles portant sur la crise 

migratoire publiés aux environs de 2015 dépeignent les réfugiés plutôt d’une façon 

négative. C’est la raison pour laquelle, nous partons du principe que les articles seront 

rédigés en défaveur des réfugiés et des migrants qui viennent à Gand.  

2. Nous supposons que les réfugiés et les migrants sont considérés comme une menace 

culturelle, économique et sociale lors de la crise migratoire car De Cleen, Zienkowski, 

Smets, Dekie et Vandevoordt (2017) ont démontré qu’il régnait en Flandre un discours 

négatif sur la crise migratoire en 2015. Les médias dépeignaient la crise des réfugiés 

comme une menace de la sécurité, de la culture et de l’économie en Flandre ainsi 

qu’en Europe. 
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3. Nous partons de l’hypothèse que les réfugiés et les migrants sont moins cités que les 

non-réfugiés et les non-migrants étant donné que De Cock et al (2018) ont démontré 

que les migrants sont moins cités que les non-migrants dans les articles de presse en 

Belgique. D’autres chercheurs comme Szcepanick (2016) le confirment également, 

elle montre que ni la perspective des réfugiés ni leurs citations sont présentes dans ses 

interviews. De plus, Vandenberghe, d’Haenens et Van Gorp, (2013) ont démontré 

dans leurs études que les minorités ethniques sont seulement citées dans 2% des cas.  

3.1. En partant de la recherche de De Cock et al (2018), nous supposons que les 

migrants et les réfugiés seront plus cités que paraphrasés.   

4. Nous partons du principe que les réfugiés et les migrants sont représentés comme un 

groupe dans la plupart des cas, comme De Cock et al (2018) l’affirme.  

4.1. De plus, nous pensons que les réfugiés et les migrants en groupe sont affichés 

de manière plus négative que les individus étant donné que Van Gorp (2005) 

montre que les stéréotypes sont liés à une culture ou à un groupe et s’utilisent 

indépendamment des individus.  

5. L’étude de Vandenberghe, Van Haenens et Van Gorp (2015) a démontré que les 

hommes sont plus représentés dans le journal flamand Het Nieuwsblad que les 

femmes. Voilà pourquoi, nous supposons que les hommes réfugiés et migrants sont 

plus mentionnés dans nos articles de presse que les femmes.  

5.1. Nous nous attendons également à ce que les réfugiées et les migrantes soient 

représentées d’une façon beaucoup plus positive que les réfugiés et les 

migrants. Nous nous basons sur la théorie de Szcepanik (2016) du réfugié 

idéal qui est une femme pauvre et impuissante. Les médias dépeignent les 

femmes comme passives, innocentes et vulnérables tandis qu’elles considèrent 

les hommes réfugiés comme plus actifs et même plus agressifs. 

6. Nous partons de l’hypothèse que les journalistes réfèrent aux migrants et aux réfugiés 

par le biais de métaphores. Nous avons fondé cette hypothèse sur la recherche de 

Mommem (2017) qui fait la distinction entre quatre types de métaphores, à savoir 

celles de la mer, de la guerre, de l’obstruction et de la jungle. Nous pensons que 

chacune de ces métaphores apparaitra dans notre corpus. 

Dans le deuxième chapitre, le cadre théorique clarifie des concepts clés comme le réfugié, le 

migrant, le demandeur d’asile et la crise des réfugiés et des migrants. Ensuite, nous précisons 

la recherche sur laquelle nous avons basé notre étude, à savoir celle de De Cock et al (2018). 
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Nous parlerons également du traitement médiatique des réfugiés. Plus spécifiquement, leur 

représentation, participation et perspective dans les journaux flamands seront abordées. La 

presse écrite et ses influences sur notre vision des personnes d’origine étrangère figurent aussi 

dans notre cadre théorique. La migration et la politique migratoire au niveau de la ville de 

Gand seront également traitées. Les deux chapitres qui suivent portent sur la méthodologie 

que nous appliquons et les difficultés que nous éprouvons lors de notre recherche. Dans le 

cinquième chapitre, nous dévoilons les résultats de notre étude et dans la dernière partie nous 

parvenons à une conclusion. 

2. Cadre théorique 

 

Dans ce chapitre, nous définissons des concepts clés comme le réfugié, le migrant, le 

demandeur d’asile et la crise des réfugiés. Ensuite, le cadre théorique précise la recherche sur 

laquelle nous avons basé notre étude, c’est-à-dire celle de De Cock et al (2018). Nous 

parlerons également de la représentation des réfugiés par les médias au niveau national. En 

particulier, leur représentation, participation et perspective seront abordées. Nous traitons 

également la presse écrite et ses influences sur notre vision des réfugiés et des migrants. 

Ensuite, nous donnerons de plus amples informations sur Het Nieuwsblad et sa tendance 

politique. Enfin, nous évoquons la migration et la politique migratoire dans la ville de Gand. 

Avant d’aborder les différentes recherches sur lesquelles nous appuyons notre mémoire, il 

faut que nous soulignions que ces études sont menées au niveau national tandis que la 

présente recherche analysera le traitement médiatique des réfugiés et des migrants à l’échelle 

de la ville de Gand. 

2.1. Définition de réfugié, migrant, demandeur d’asile et crise des réfugiés 

 

Une attention particulière doit être portée à la définition des réfugiés, des migrants et des 

demandeurs d’asile. En effet, les médias les utilisent indifféremment tandis que leur 

signification n’est pas la même. Il faut utiliser ces termes avec prudence car ils sont souvent 

associés à des connotations négatives. Van Gorp (2004) a démontré que les définitions 

peuvent complètement changer en fonction du contexte socioculturel et que la signification de 

ces termes se met facilement en question. Nous définissons ces termes ci-dessous car nous les 

utiliserons tout au long de notre mémoire. 
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Selon la Convention de Genève de 1951, un réfugié est une personne qui est obligée de fuir 

son pays en raison de persécution, guerre ou violence. Il se trouve dans un pays dont il n’a pas 

la nationalité parce qu’il a peur d’être persécuté pour sa race, nationalité, l’appartenance à un 

certain groupe social ou ses opinions publiques. Les réfugiés se distinguent des migrants par 

l’obligation de quitter leur pays contre leur volonté. 

Dans l’article 14 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), on définit les 

demandeurs d’asile et leur situation comme suit : les demandeurs d’asile sont des personnes 

qui quittent leur pays et demandent l’asile, le droit d’être reconnu comme réfugié et de 

recevoir de la protection légale et de l’aide matérielle. 

L’organisation internationale pour les migrants définit le demandeur d’asile comme suit : le 

demandeur d’asile est une personne qui cherche refuge contre la persécution ou d'autres 

violations des droits de l'homme dans un pays autre que son pays d'origine. Il attend la 

décision sur sa demande de statut de réfugié. En cas de décision négative, la personne est 

obligée de quitter le pays à moins qu'elle obtienne le droit de séjour pour des raisons 

humanitaires ou autres.  

Au niveau international, Il n’existe pas une définition communément admise de migrant. Les 

Nations Unies (ONU) décrivent le migrant comme un individu qui a résidé plus d’un an dans 

un pays autre que son pays d’origine, quelles qu’en soient les causes de la migration. Les 

touristes et les hommes d’affaires ne sont pas considérés des migrants. 

Selon De Cleen et al (2017) la crise des réfugiés est une période qui n’est pas marquée par des 

transformations radicales mais plutôt par des adaptations et des défauts. Il ne s’agit pas d’une 

crise vécue par les réfugiés eux-mêmes, mais d’une crise ressentie dans les régions frappées 

par un flux de réfugiés comme l’Europe, la Belgique ou la Flandre. La crise est causée par les 

réfugiés plutôt que vécue par ces derniers.  

2.2. La recherche de De Cock et al (2018) 

 

Pour l’élaboration de notre recherche nous nous basons essentiellement sur l’étude de De 

Cock et al (2018). Dans cette recherche, ils comparent les articles de presse publiés en Suisse 

ainsi qu’ceux en Belgique lors de la crise migratoire en 2015. Les chercheurs classent les 

articles en douze catégories afin de deviner si les journalistes écrivent en faveur des réfugiés 

ou pas. En effet, ils font la distinction entre six catégories en faveur des réfugiés (les réactions 

accueillantes des politiciens, les réactions accueillantes des citoyens, les droits des migrants, 
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la dimension humanitaire, les réussites et l’intégration après l’arrivée) ainsi que six en leur 

défaveur (les réactions peu accueillantes des politiciens, les réactions peu accueillantes des 

citoyens, la menace économique, la menace de la sécurité, la menace de la santé et les crimes 

commis par les migrants). 

De leur recherche ressort que les journalistes wallons écrivent d’une manière plus positive 

concernant la migration que la presse flamande. Contrairement aux articles suisses et wallons, 

les thèmes tels que les réactions politiques peu accueillantes, la menace économique ainsi que 

la menace de la sécurité sont beaucoup plus présents dans les articles flamands.  

Les journalistes wallons, en revanche, prêtent plus d’attention aux aspects positifs comme les 

réactions accueillantes, les droits des migrants et l’aspect humain. De plus, De Cock et al 

(2018) examinent combien de fois les réfugiés sont cités ou paraphrasés par rapport aux 

citations des autorités ou des hommes politiques. Ils montrent que les non-réfugiés prennent 

beaucoup plus la parole dans les articles de presse belges. Ce phénomène est surtout présent 

dans la région flamande. A cela s’ajoute le fait que les réfugiés sont plus cités que 

paraphrasés.  

Ensuite, De Cock et al (2018) se demandent si les journalistes parlent des réfugiés comme un 

groupe ou des individus. Leur analyse démontre que les articles représentant les réfugiés en 

groupe sont plus nombreux. Ces derniers sont liés aux thèmes négatifs tandis que les articles 

parlant des individus sont plus positifs. Finalement, leur recherche révèle que les individus 

figurant dans les articles sont dans la plupart des cas des hommes. En effet, seuls 17,4% des 

réfugiés dans les articles de presse sont des femmes. 

2.3. Le traitement médiatique des réfugiés 

 

Le présent chapitre évoque le traitement médiatique des réfugiés et des migrants au niveau 

national. Leur représentation, participation et perspective dans la presse seront traitées. Nous 

y abordons également la manière dont les journalistes parlent d’eux. 

2.3.1. La représentation 

Dans ce sous-chapitre, nous abordons la représentation des réfugiés dans les médias. Une 

étude souvent citée dans ce domaine est celle de Szcepanik (2016). Elle considère que les 

représentations des réfugiés dans les médias sont chargées de connotations négatives et 

positives. Les médias distinguent les bons réfugiés des mauvais réfugiés. L’archétype du 
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réfugié ou le ‘ réfugié idéal’ est basé sur des caractéristiques normatives telles que la 

pauvreté, la passivité, l’impuissance ou les attitudes liées au sexe.  

Le bon réfugié est considéré comme une femme pauvre, impuissante et en provenance d’un 

pays particulier. Elle est également prête à accepter l’aide de solidarité. Le pays d’origine 

détermine si elle reçoit de la protection, ce qui est en contraste avec la définition du réfugié 

citée dans la Convention de Genève. Szcepanik (2016) cite l’exemple d’un réfugié originaire 

de Pakistan et de Syrie. Dans ce cas, le dernier réfugié obtient l’asile tandis que le Pakistanais 

n’acquerra pas le même statut à cause de sa nationalité.  

Le mauvais réfugié est représenté comme une personne qui tente d’abuser le système de 

protection sociale des pays accueillants européens. De plus, il manque toutes les 

caractéristiques des bons réfugiés. On éjecte par exemple les réfugiés qui ont un smartphone. 

La possession d’un portable est vue comme un produit de luxe au lieu d’une source de 

navigation ou un outil de survie pour rester en contact avec leur famille pendant leur trajet 

dangereux. Dans ce cas, le réfugié n’est pas considéré comme pauvre et ne répond donc pas 

aux exigences d’un bon réfugié. 

Les médias ne distinguent pas seulement le bon réfugié du mauvais mais également l’homme 

de la femme. En effet, Szcepanik (2016) décrit la différente représentation des hommes et des 

femmes réfugiés dans les articles de journaux. Les médias dépeignent les femmes comme 

passives, innocentes et vulnérables tandis qu’elles considèrent les hommes réfugiés comme 

plus actifs et même plus agressifs. Dès lors, ces derniers sont moins considérés des victimes. 

Van Gorp (2005) constate que la presse belge a les mêmes tendances. Sa recherche examine 

la représentation des réfugiés dans les journaux belges. Il part du principe que les journaux de 

qualité représentent les réfugiés comme des victimes tandis que les tabloïds les affichent en 

tant qu’intrus. Cette hypothèse sera confirmée lors de son étude. Nous entrerons plus en détail 

sur l’orientation des journaux dans le chapitre 2.5. 

De la recherche de Van Gorp (2005) ressort également que les journalistes belges représentent 

les réfugiés aussi bien comme des intrus que des victimes.  

Si les réfugiés sont obligés à quitter leur pays en raison de guerre, les médias belges les 

dépeignent comme des victimes. Les pauvres, les enfants et les personnes âgées sont 

également affichés comme des victimes.  
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Dans les autres cas, les réfugiés sont décrits comme des intrus qui peuvent facilement rester 

dans leur pays et qui viennent à l’Occident afin de profiter des Etats-providence. A cet égard, 

les réfugiés sont associés aux sentiments de répulsion et de xénophobie. Dans cette dernière 

hypothèse, les journalistes associent les réfugiés aux crimes et aux menaces à la sécurité 

nationale. Cet affichage d’intrus est plus présent dans les articles de presse flamand que 

wallons. 

Selon Malkki (1996), Il est important de représenter les réfugiés comme des victimes et de 

reconnaître leur souffrance. Toutefois, elle constate que les migrants peuvent être considérés 

un ‘fardeau’ pour le pays d’accueil en les affichant comme des victimes. 

2.3.2. La participation et la perspective 

A la représentation des réfugiés s’ajoute le fait que les médias étouffent souvent leur voix. 

Elles omettent par exemple de mentionner leurs perspectives ainsi que l’explication de leurs 

actes. D’après Szcepanik (2016) et De Cock et al (2018) les autorités, les hommes politiques 

et les experts prennent surtout la parole. La perception des réfugiés n’est presque jamais 

incluse dans des articles de presse ou des interviews. Ils sont plutôt traités comme des objets 

que des sujets. De Cock et al (2018)  affirment également que la voix des réfugiés est peu 

entendue dans les médias. En effet, les minorités ethniques ne sont presque jamais citées 

comme des sources sûres dans les journaux flamands. Même leur représentation comme 

témoin est négligeable.  

“Allochtonen komen nog te veel voor als decor-element”, affirme d’Haenens (1996, p. 119). 

Les médias parlent dans la plupart des cas des immigrés comme un groupe, ce qui les prive de 

leur voix individuelle et leurs caractéristiques uniques. Ils restent anonymes. De cette 

manière, leur individualité n’est pas reconnue en tant qu'être humain. Cela entraîne la 

dépersonnalisation. Selon le person-positivity bias de Masini et Van Aelst (2017), les réfugiés 

créent une image plus positive d’eux-mêmes en se représentant individuellement qu’en 

groupe. Cette dernière théorie est également prouvée par De Cock et al (2018). 

D’Haenens (2011) y ajoute que la mention de la nationalité, le pays d’origine, le teint ou la 

culture est non pertinente. De plus, elle signale que les médias doivent éviter les générations, 

à savoir l’attitude « eux et nous ». La couverture ne peut pas se limiter à qui, quoi et où. Les 

journalistes doivent également approfondir les causes ainsi que le contexte des événements. 

Les lecteurs peuvent ainsi interpréter la réalité d’une manière plus nuancée, ce qui évite la 

polarisation. 
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D’Haenens a également mené une recherche avec Van Gorp et Vandenberghe en 2015.  Dans 

cette étude, ils examinent la diversité démographique dans la presse écrite en Flandre, c’est-à-

dire le genre, l’ethnicité et l’âge. Het Nieuwsblad fait aussi partie de leur dispositif 

expérimental. Leurs résultats révèlent que les minorités ethnico-culturelles sont sous-

représentées dans la presse flamande. De plus, les journaux populaires donnent plus la parole 

aux minorités ethniques que les journaux de qualité. Cela provient du fait que ces minorités 

sont surtout mentionnées dans le thème de sport. En effet, seulement 4,5% des sources 

d’informations sont représentées par des minorités ethniques dans la presse belge. 95,5% des 

sources sont des personnes qui appartiennent à la majorité culturelle. Les migrants sont ainsi 

mentionnés dans les articles de presse mais leur voix est peu entendue. Ils ne prennent 

presque jamais la parole en tant que témoin, vox pop ou source sûre. 

D’Haenens, Van Gorp et Vandenberghe (2015) révèlent que non seulement les minorités 

ethnico-culturelles mais aussi les femmes sont sous-représentées dans la presse flamande. Ce 

phénomène se produit également dans le journal flamand Het Nieuwsblad où 85,8% des 

sources informatiques sont représentées par les hommes et seulement 14,2% par les femmes. 

Cela est partiellement dû au fait que moins de femmes que d’hommes travaillent dans le 

monde des affaires ou de la politique en Belgique. 

2.3.3. La dimension textuelle 

La manière dont les journalistes parlent des réfugiés au niveau lexical est également 

importante. Selon Fairclough (1995), nous devons faire attention aux caractéristiques 

formelles d’un texte. Elles comprennent le vocabulaire, la grammaire ainsi que la cohésion. 

Un texte dans sa totalité est le résultat des choix faits par l’auteur. Ces choix varient de la 

structure de la phrase aux termes utilisés. D’après Richardson (2007) un texte n’est donc 

jamais écrit au hasard et est toujours rédigé dans un cadre spécifique. Page (2003) avère que 

toutes les formulations incluses dans un texte ne reflètent pas la réalité d’une façon neutre. Si 

l’auteur altère de différentes dénominations des objets ou des personnes, il les représente à 

plusieurs égards. En particulier, la sélection lexicale faite pour la dénomination des personnes 

est une forme d’ othering , également appelé autrui. Ce phénomène consiste en la 

représentation négative de l’autre. Ce dernier est considéré comme étrange et se distingue par 

sa race, son sexe, son ethnicité ou son idéologie. (paraphrasé de Huisman, 2015, p. 18-19) 

Les métaphores sont selon Cisneros (2008) les instruments principaux avec lesquels des 

idéologies dominantes ainsi que des préjugés sont exprimés et même renforcés. 

L’encadrement des migrants par le biais des métaphores n’est pas neutre. Les métaphores qui 
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représentent les migrants comme un problème les déshumanisent. Les vagues de criminalité 

ou de guerre présentent des exemples qui figurent souvent dans les articles de presse. 

Ce sont les raisons pour lesquelles, notre étude analyse les articles aussi au niveau lexical. 

Plus spécifiquement, les métaphores ainsi que les synonymes référant aux migrants et aux 

réfugiés sont examinés.  

 

2.4. Le réfugié représenté comme une menace 

 

A la suite de l’augmentation des demandes d’asile en 2015, la crise migratoire dominait les 

médias et le débat politique en Europe. C’est pourquoi De Cleen, Zienkowski, Smets, Dekie 

et Vandevoordt (2017) ont mené une recherche montrant qu’il régnait en Flandre un discours 

négatif sur la crise migratoire en 2015. En effet, la crise des réfugiés était dépeinte comme 

une menace de la sécurité, de la culture et de l’économie. Non seulement en Flandre mais 

aussi en Belgique et en Europe. Ce discours négatif existe déjà dès 1980 et pose la 

problématique de la présence des migrants, des minorités ethniques et des demandeurs d’asile. 

Ci-dessous, nous expliquons la différence entre ces trois menaces ainsi que leurs causes. 

2.4.1. Les réfugiés comme une menace culturelle 

Selon De Cleen et al (2017), la crise migratoire a renforcé l’idée que les migrants, qui 

méprisent nos valeurs et normes culturelles, ne méritent pas d’aide et devraient quitter le pays. 

Cette idée sape les droits universels de l’homme en considérant la bonne conduite comme une 

condition préalable aux droits de l’homme. De cette manière, les réfugiés sont représentés 

comme des autres dont leur identité s’oppose à celle des Européens. La crise a donc mené à 

une européanisation de la culture. Cela signifie que l’identité européenne est parfois vue 

comme menacée par le flux des réfugiés et leur culture. Plus spécifiquement, les différences 

culturelles se situent au niveau de la laïcité et de l’égalité hommes-femmes. Pensons à la 

libéralisation des femmes musulmanes des traditions misogynes comme le burka et le burkini 

ainsi que les attitudes face aux femmes et aux homosexuels. Dès lors, les Occidentaux croient 

que les valeurs musulmanes sont incompatibles avec leurs valeurs libérales.  

2.4.2. Les réfugiés comme une menace de la sécurité 

De Cleen et al (2017) avèrent que les partis politiques comme Vlaams Belang promeuvent 

l’idée que les hommes musulmans menacent la sécurité de ‘nos’ femmes et de ‘nos’ enfants 

en raison de ‘leur culture’. En effet, les réfugiés sont souvent associés aux crimes et aux 

ennuis. De plus, ils voient les migrants comme des terroristes. En Belgique et en Europe, 
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règne l’idée que non seulement des immigrés passent les frontières mais aussi des terroristes. 

Surtout l’islam est considéré en Belgique ainsi qu’en Europe comme une menace de la 

sécurité physique des habitants. De cette manière, la menace à la culture et à la sécurité sont 

liées entre eux. 

2.4.3. Les réfugiés comme une menace économique 

D’après Van Puymbroeck &Vandevoordt (2013), la crise migratoire a également renforcé la 

distinction entre des réfugiés avec une plus-value économique et des réfugiés politiques. 

L’Europe et la Flandre nécessitent des réfugiés qui peuvent contribuer à l’économie plutôt que 

des réfugiés politiques puisque l’afflux incontrôlé de migrants entraîne des problèmes 

économiques que nous ne pouvons pas nous permettre. La Flandre ne peut pas accueillir tant 

de réfugiés qui sapent notre système d’aide sociale ( paraphrasé de De Cleen, Zienkowski 

Smets, Dekie & Vandevoordt, 2017, p. 67) 

De Cleen et al (2017) affirment que les motivations économiques des réfugiés sont utilisées 

en Belgique pour saper leur demande d’asile. Le gouvernement distingue de bons réfugiés, à 

savoir les réfugiés de guerre, des réfugiés économiques qui sont à la recherche de l’aide 

sociale. La catégorie des réfugiés se limite donc aux demandeurs d’asile syriens qui ont dû 

quitter leur pays en raison de guerre. 

Ce discours négatif, représentant les réfugiés comme des menaces, forme aujourd’hui la base 

des partis de droite au pouvoir depuis 2014 en Flandre ainsi qu’en Belgique. La crise 

migratoire a renforcé la présence de ces partis de droite dans les débats sur l’asile et la 

migration. Lors de la crise migratoire, de 2014 à 2017, des préoccupations humanitaires 

figuraient également dans les médias mais étaient beaucoup moins présentes. Elles faisaient 

référence aux conditions des réfugiés, les considéraient comme des victimes et mettaient en 

relief notre responsabilité de les accueillir.  

D’une part, les médias ont donc problématisé le grand nombre de demandeurs d’asile au 

niveau de l’économie, de la sécurité et de la culture. D’autre part, elles ont renforcé les 

discours humanitaires. Cela comprend des actions de solidarité prises par les citoyens comme 

celles dans le parc Maximilien. Pendant une brève période, les médias ont modifié la 

perception des réfugiés lors de la crise migratoire. En effet, elles ne les affichaient non 

seulement comme des intrus mais aussi comme des victimes qui nécessitent notre aide. 

2.5. Les influences extérieures sur les opinions concernant les réfugiés et les migrants 
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Des recherches de De Coninck (2018)  et Van Gorp (2005) ressort que le type de journal joue 

également un rôle dans la représentation des réfugiés. En effet, ils montrent que l’attitude vis-

à-vis de réfugiés sera meilleure si on lit des journaux de qualité que des journaux populaires. 

En Belgique, les journaux de qualité sont représentés par De Standaard et De Morgen tandis 

que les journaux populaires sont Het Laatste Nieuws et Het Nieuwsblad. Van Gorp (2005) 

montre que le journal de qualité, De Morgen, affiche les réfugiés d’une manière beaucoup 

plus positive. En effet, dans la plupart des cas De Morgen représente les réfugiés comme des 

victimes tandis que les journaux populaires comme Het Laatste Nieuws les considèrent 

comme des intrus. Dès lors, les journaux de qualité et de tendance progressive parlent des 

réfugiés comme des victimes alors que les journaux populaires et libéraux les décrivent 

comme des intrus. Cependant, D’Haenens et al (2015) montrent que les journaux populaires 

citent et paraphrasent les réfugiés plus fréquemment que les journaux de qualité. Ils sont 

souvent mentionnés dans la section du sport. 

L’opinion publique concernant la migration ne dépend pas seulement du journal qu’on lit 

mais aussi du contact qu’on a avec les groupes minoritaires. De Coninck (2018) affirme que 

la majorité des Belges n’entrent pas en contact direct avec les migrants. Leur perception des 

réfugiés dépend ainsi uniquement de ce que les médias communiquent au sujet des migrants. 

A Bruxelles, par contre, il y a plus de contact avec des personnes d’une autre nationalité. 

Voilà  pourquoi, l’image des réfugiés y est beaucoup plus positive. Le contact réduit donc les 

attitudes négatives face aux membres des groupes minoritaires. 

Non seulement le type de journal et le contact avec des réfugiés influencent la perspective des 

lecteurs mais également le contenu des articles et la période dans laquelle ils sont publiés. 

Van Gorp (2005) a démontré que les journalistes publient des articles en fonction de la 

période. A l’époque de Noël, par exemple, les journalistes publient plus d’articles représentant 

les migrants en tant que victimes qu’intrus. 

A cela s’ajoute le fait que la confiance que les lecteurs font aux médias est également 

importante. Le Digital News Report (2017) a fait une enquête internationale concernant la 

confiance dans les médias numériques. L’enquête est menée au niveau de 74 000 participants 

et de 37 pays. Pikone (2017) discute le tableau ci-dessous provenant du Digital News Report 

(2017) qui indique le pourcentage d’habitants des 37 pays participants qui font confiance aux 

médias. La Belgique est marquée en orange et en sort bien par rapport aux autres pays. En 

effet, 48 % des Belges font confiance aux médias. Le pourcentage de Flamands et de Wallons 

sont marqués séparément en orange en haut du tableau. Il est particulièrement frappant que les 
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Flamands ont plus de confiance en les médias que les Wallons. Plus concrètement, 57 % 

contre 38 %.  

   

 

Figure 1 (Pikone, 2017): la confiance dans la presse dans le monde entier 

 

2.6. La presse écrite & Het Nieuwsblad 

 

Comme nous avons expliqué dans le chapitre précédent, le type de journal influence la 

représentation des réfugiés. C’est la raison pour laquelle nous parlons de la presse écrite belge 

et nous esquissons le contexte du journal utilisé dans notre recherche, Het Nieuwsblad . 

Comme les médias belges ne sont pas uniformisées, la Belgique compte d’autres organes de 

presse en Flandre qu’en Wallonie. La presse écrite est fortement concentrée car il n’existe que 

cinq groupes d’édition en Flandre. Ces derniers consistent en VRT, De Persgroep Publishing, 

Mediahuis, Roularta et SBS Belgium. Parmi ces maisons d’édition, Persgroep Publishing et 

Mediahuis dominent le marché des journaux. Mediahuis détient 63,2% du marché publiant  

De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg.  

Het Nieuwsblad, édité par Het Mediahuis, est un quotidien belge néerlandophone. A tendance 

populaire, le journal diffuse surtout des nouvelles régionales. Il trouve son origine dans des 

idéologies flamandes et catholiques. Het Nieuwsblad est un journal populaire, un mélange des 

tabloïds et des journaux de qualité. 

Le journal cible un public large en utilisant un style conservatif et populiste. Ses rédacteurs 

publient souvent des articles de presse à la sensation contenant des titres attrayants qui 

suscitent la curiosité des lecteurs. De cette manière, Het Nieuwsblad veut inciter les citoyens à 
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lire ses articles. Sur le plan politique, le journal a une tendance vers la droite et se distingue 

par des reportages politiques concis. 

 

2.7. La migration à Gand 

 

Bien que la plupart des études menées sur le traitement médiatique des réfugiés s’organisent 

au niveau national, notre recherche se concentre sur la ville de Gand. C’est la raison pour 

laquelle, nous esquissons dans ce chapitre la migration au niveau de cette ville. Nous nous 

basons sur les informations trouvées sur le site web stad gent (2018). 

Selon Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor (2018), Gand était après Anvers la ville 

flamande comptant le plus grand nombre de personnes d’origine étrangère en 2017.  Selon 

stad gent (2018) un sur trois habitants est issu de l’immigration. Ce nombre augmente au fur 

et à mesure des années. A cela s’ajoute le fait que 53 % des enfants âgés moins de neuf ans 

sont originaires de l’étranger. A la suite de la migration, le nombre d’enfants à Gand ayant 

une autre langue maternelle que le néerlandais est en hausse, ce qui constitue un défi 

important pour l’enseignement. 

Stad gent (2018) montre que certains quartiers gantois se caractérisent par une diversité 

ethnique suite à l’immigration. Parmi eux figurent les quartiers du centre ainsi que la ceinture 

qui comptent un grand nombre d’habitants étrangers. Dans les quartiers tels que Rabot, 

Sluizeken et Muide les personnes d’origine étrangère sont devenues une majorité au lieu 

d’une minorité. Ci-dessous, figure une carte de Gand indiquant le pourcentage de personnes 

d’origine étrangère par quartier.  
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Figure 2 (stad gent, 2018): le nombre de personnes d’origine étrangère 

Stad gent (2018) montre que Gand connaît une croissance démographique depuis 2000 qui est 

due à l’accroissement naturel ainsi qu’à l’afflux de réfugiés. D’une part, Gand compte chaque 

année plus de naissances que de décès. D’autre part, plus de trois nouveaux Gantois sur dix 

proviennent de l’étranger. En outre, le nombre d’immigrés qui entrent dans la ville de Gand 

est supérieur au nombre d’étrangers qui partent. Selon Verhaeghe (2012) il y règne une 

« superdiversité » en raison du nombre croissant de pays d’origine et de motifs de migration. 

En effet, Gand compte aujourd’hui plus de 150 nationalités diverses. Dans cette ville, les 

citoyens vivent au sein d’un large éventail de cultures et d’ethnies.  

 

 

Figure 3 (stad gent, 2017):  les nationalités d’origine les plus fréquentes 

Autrefois, les immigrés à Gand avaient surtout une identité turque ou slovaque. Ces dernières 

années, les Slovaques n’appartiennent plus au top 5. Le tableau ci-dessus montre que Gand 

connaît une diversification ainsi qu’une européanisation d’immigrés. Bon nombre d’entre eux 
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fuient l’Europe de l’Est à Gand. Ce flux de réfugiés est dominé par les Bulgares. Au 

deuxième rang, figurent les Afghans suivis par les Ghanéens ainsi que les Syriens et les 

Néerlandais. 

Quant à la nationalité, Van Damme (2018)  révèle que les Belges sont suivis par les Bulgares 

qui sont représentés par 8 504 habitants. Les Turcs constituent le troisième plus grand groupe 

comptant 4 004 personnes. Les Néerlandais les suivent avec 2 872. Ces chiffres se basent sur 

la nationalité d’une personne et pas sur son origine. De nombreux Gantois sont originaires de 

la Turquie mais ont déjà obtenu la nationalité belge. 

Stad gent (2018) démontre que la ville devient une majority-minority city : une ville où la 

plupart des habitants proviennent de différents groupes de minorités. Ces dernières années, 

l’arrivée des réfugiés provenant de Syrie, d’Afghanistan, de Somalie et d’ Irak a augmenté 

fortement. Toutefois, l’afflux de réfugiés est en train de diminuer. Van Damme (2018) 

explique que le nombre d’habitants croît plus lentement. Elle cite Sofie Bracke (Open Vld) 

qui affirme que seuls 182 Bulgares ont immigrés à Gand en 2017. Cela constitue une forte 

baisse par rapport à l’année de 2015 lorsque 900 migrants bulgares sont entrés dans la ville. 

2.7.1. La politique d’asile et d’immigration à Gand 

La ville de Gand est très ouverte puisqu’elle fait partie de la ECCAR (European Coalition of 

Cities against Racism), une association qui lutte contre le racisme, la discrimination et la 

xénophobie. La ville est également solidaire étant donné qu’elle a opéré les choix politiques 

suivants.  

En 2016, elle a mis en place Taskforce vluchtelingen Gent. Dans cette organisation, les 

citoyens ainsi que les politiciens locaux travaillent ensemble afin d’aider les réfugiés à 

construire leur vie.  

Les assistants de Taskforce vluchtelingen Gent satisfont les besoins essentiels des réfugiés 

dans tous les aspects de leur vie :  la santé, la langue, le logement, l’emploi ainsi que 

l’enseignement et le temps libre. L’organisation prévoit par exemple dans le refuge et 

l’apprentissage du néerlandais. Les réfugiés sont ainsi soutenus dès leur arrivée et sont aidés 

pour s’intégrer facilement.  

La ville a encore pris d’autres initiatives qui témoignent de sa caractéristique solidaire. Elle a 

par exemple créé le site web solidair.stad.gent pour tous les organisations et volontaires qui 

s’engagent pour les groupes les plus vulnérables. Ruddy Coddens, le président de 

l’organisation et du CPAS, en dit la chose suivante (stad gent, 2016):  
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“We willen in Gent met vele partners en burgers samenwerken om een antwoord te bieden op 

de vele sociale uitdagingen zoals de recente vluchtelingentoestroom. Er is veel solidariteit die 

wij een duwtje in de rug willen geven”. 

A Gand, les personnes d’origine étrangère sont également soutenues par d’autres moyens. les 

centres de santé mentale offrent notamment du soutien psychosocial aux personnes issues de 

l’immigration. De plus, des professionnels ainsi que des citoyens gantois les accompagnent 

dans leur recherche à une résidence puisqu’il est très difficile d’y trouver un logement à un 

prix abordable. A propos de l’enseignement, la ville de Gand a mis en place les écoles 

OKAN, des classes d’accueil pour les migrants et les réfugiés allophones. Dans ces classes, 

les enfants réfugiés et migrants apprennent le néerlandais et peuvent ainsi passer à 

l’enseignement ordinaire. Les Gantois expriment en plus leur solidarité face aux personnes 

d’origine étrangère en créant De Olijfboom. C’est une association qui leur fournit de l’aide 

humanitaire. Leur solidarité se reflète finalement dans la constitution d’un forum de 

migration. De cette manière, les personnes issues de la migration établissent des contacts et 

peuvent s’intégrer plus facilement.  

 

3. Méthodologie 

 

Le présent chapitre aborde la méthode suivie lors de notre recherche. Nous expliquerons 

également comment nous avons composé notre corpus. Les différentes catégories classant les 

articles sont aussi traitées. En donnant des exemples nous clarifions la différence entre nos 

classes et nous ajoutons si elles sont en faveur ou en défaveur des migrants et des réfugiés. 

Puis, nous clarifions le calcul de kappa de Cohen que nous utilisons afin de mesurer la 

concordance entre le premier et le deuxième codage des articles. Il nous permet de nous 

assurer de la qualité et de la stabilité du codage et de l’univocité des catégories. 

Ensuite, nous nous penchons sur les citations ainsi que les paraphrases exprimées par les 

réfugiés et les migrants et celles des non-migrants et des non-réfugiés figurant dans les 

articles de presse. Puis, nous examinons si les personnes d’origine étrangère sont présentées 

en groupe ou plutôt comme des individus. Leur sexe est également pris en compte. 

Finalement, nous vérifions s’il y a un lien entre l’orientation des articles, le sexe et la 

perspective collective ou individuelle des migrants et des réfugiés. Au niveau lexical du texte, 

nous avons également examiné les métaphores utilisées par les journalistes afin de référer aux 
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personnes d’origine étrangère. Il est important de mentionner que seulement les métaphores 

en leur défaveur ont été analysées. 

3.1. Le corpus 

Premièrement, nous avons établi notre corpus à l’aide de Gopress Academic en introduisant 

les mots-clés suivants : vluchteling, migrant, migratie, vluchtelingencrisis et asielzoeker. A 

chacun de ces mots nous avons ajouté le terme Gent afin que les articles trouvés traitent de la 

crise migratoire spécifiquement à Gand. De plus, nous avons seulement récupéré des articles 

du journal Het Nieuwsblad datant de la crise migratoire entre 2014 et 2017. Nous avons 

simplement opté pour ce journal étant donné qu’il atteint selon Van Esch (2008) le plus grand 

nombre de lecteurs après Het Laatste Nieuws, à savoir 950.000. Le nombre total d’articles 

figurant dans notre corpus s’élève à 136 et leur longueur moyenne est de 335 mots. Sous le 

mot-clé migratie, nous avons obtenu la plupart de nos articles, à savoir 62. Puis, 35 articles de 

presse ont été trouvés sous le mot-clé vluchteling, 3 articles sous le mot-clé migrant.  Le 

nombre d’articles repérés sous le mot-clé asielzoeker s’élève à 25 et 11 articles ont été trouvés 

sous le mot-clé vluchtelingencrisis. Le sujet des articles de presse varient considérablement. 

En effet, les coupures de presses traitent par exemple de la création d’un ponton offrant un 

logement aux réfugiés et migrants à Gand ou des événements organisés en mémoire de 50 

jaar migratie. 

3.2. La classification des articles 

 

Après avoir réuni ces articles, nous avons effectué une analyse quantitative du contenu des 

articles. En effet, nous avons codé les articles par le biais d’Excel et nous avons commencé à 

les catégoriser en 21 classes à l’exemple de De Cock et al (2018). Si un article appartenait à 

une classe, nous l’avons indiqué avec le numéro 1. Dans de nombreux cas, les articles 

faisaient partie de plusieurs classes. En annexe, le fichier Excel présente les détails de notre 

analyse. Tous les articles de presse qui n’appartenaient qu’à une catégorie ont été classés une 

deuxième fois. Plus concrètement, nous avons catégorisé 56 de nos articles une seconde fois.  

De cette manière, nous avons pu calculer la kappa de Cohen mesurant l’accord entre le 

premier codage en catégories et le deuxième.  

Dans la recherche de De Cock et al (2018), ils ont examiné la représentation des réfugiés dans 

les journaux belges et suédois lors de la crise migratoire en 2015. Nous avons utilisé 

quelques-unes de leurs douze catégories afin de subdiviser les articles de presse et de 

déterminer si les articles ont été écrits en faveur des migrants et des réfugiés qui viennent à 
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Gand ou pas. A l’instar de De Cock et al (2018), nous avons fait la distinction entre les 

catégories en faveur des migrants et des réfugiés et celles en leur défaveur. A leur 

classification nous avons également ajouté des catégories neutres ainsi que des catégories en 

fonction de la ville de Gand. Basé sur la recherche de De Cleen et al (2017) nous avons 

finalement fait joindre la classe de menace culturelle. 

3.2.1. Les catégories neutres, en faveur et en défaveur 

Ci-dessous, nous expliquons les 21 catégories élaborées lors de notre recherche et nous citons 

quelques exemples issus de notre corpus. Chaque catégorie est ainsi complétée par des 

extraits d’ articles qui appartiennent à la classe mentionnée. De plus, nous précisons si les 

classes sont en faveur ou en défaveur des migrants. Il est également possible que les classes 

soient neutres. 

1. Les réactions politiques accueillantes 

Comme De Cock et al (2018), notre première catégorie est celle des réactions politiques 

accueillantes. Cette classe porte sur les réactions ou citations des autorités ou des politiciens 

ouvertes aux personnes d’origine étrangère. Les articles appartenant à la première catégorie 

sont donc écrits en faveur des migrants et des réfugiés qui cherchent refuge à Gand. Voici un 

exemple : 

p.ex.  “Naar aanleiding van de vluchtelingenstroom in 2015 en 2016 kende de 

Vlaamse regering extra middelen toe aan de gemeenten en hun OCMW. Wij kregen 

56.000 euro”, zegt Evergems OCMW-voorzitter Kurt Moens (N-VA). “Met dat bedrag 

richtten we de ontmoetingsruimte, een gesprekslokaal en een shop voor tweedehandse 

kleding, huisraad, meubilair en speelgoed in en wordt een personeelslid betaald. Met 

ons nieuw initiatief willen we de integratie van de vluchtelingen vlotter laten verlopen. 

Onze maatschappelijk werkers focussen op taal en integratie. Voor de uitbouw van De 

Olijftak werkt OCMW samen met vzw De Olijfboom uit Gent. Die vereniging bestaat 

uit vrijwilligers, die nieuwkomers en asielzoekers ondersteunen in hun dagelijks 

leven”, legt Moens uit. (Het Nieuwsblad, 10/05/2017) 

2. Les réactions accueillantes des citoyens 

La deuxième catégorie est également pareille à celle de De Cock et al (2018), c’est-à-dire les 

réactions accueillantes des citoyens. Comme la classe précédente, les articles inclus traitent 
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des réactions, des citations ou des paraphrases positives des citoyens. Ils sont donc en faveur 

des migrants ainsi que des réfugiés. Ci-dessous, nous présentons un exemple : 

p.ex. “Er is geen vluchtelingencrisis, maar een solidariteitscrisis. Vluchtelingen 

hebben recht op een veilig onderkomen. Het gaat hier om mensen en mensen kunnen 

nooit illegaal zijn”, zegt Hannah Desmet.(Het Nieuwsblad, 30/12/2016) 

3. Les droits des personnes d’origine étrangère 

Cette catégorie porte sur les droits des réfugiés et des migrants concernant leur statut, le 

soutien du CPAS, l’asile ainsi que leur logement. De Cock et al (2018) ont également inclus 

cette catégorie dans leur classification. Comme ces chercheurs, nous considérons les droits 

des migrants et des réfugiés comme une classe en leur faveur. Nous citons un exemple : 

p.ex. 'Zodra iemand erkend is als politiek vluchteling, mag hij definitief in België 

blijven en heeft hij recht op een leefloon. Indien hij geen erkenning krijgt maar wel 

een tijdelijke bescherming voor vijf jaar, heeft hij eveneens recht op een 

levensminimum', aldus Coddens. Vluchtelingen die OCMW-steun krijgen, moeten een 

activeringstraject volgen en inburgeren.(Het Nieuwsblad, 02/09/2015) 

4. La réussite 

La quatrième classe parle des réfugiés et des migrants qui ont réussi à s’intégrer dans la ville 

de Gand. Certains d’entre eux ont même fait carrière et sont devenus des politiciens ou des 

athlètes. Les articles appartenant à cette catégorie décrivent leur intégration réussite ainsi que 

leur emploi et sont donc en faveur des personnes d’origine étrangère. Voici un extrait d’un 

article appartenant à cette catégorie: 

p.ex. Vluchtelingen en integratie: het blijft een moeilijk verhaal, ook in onze stad. De 

jonge Afghaan Khaled Fazely (30) bewijst dat het toch kan. In vier jaar vond hij een 

job, een huis en een grote vriendenkring. “Nu is het mijn beurt om andere 

vluchtelingen te helpen integreren.”(Het Nieuwsblad, 23/12/2016) 

5. La vie quotidienne  

La présente catégorie est vaste et comprend les différents aspects de la vie quotidienne des 

réfugiés et des migrants. Parmi ceux-ci figurent les maladies, la recherche d’une résidence ou 

d’un emploi. Les articles concernant les déménagements et les conditions de vie sont 
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également inclus. Les coupures de presse y appartenant sont neutres à l’égard de l’arrivée des 

personnes d’origine étrangère. 

p.ex. Bij drie vluchtelingen die in het opvangcentrum Reno aan de Rigakaai 

verblijven, is schurft vastgesteld. Twee andere vluchtelingen op het ponton lijden aan 

tuberculose (tbc). Dat blijkt uit het antwoord dat schepen Rudy Coddens (SP.A) gaf op 

een vraag van Johan Deckmyn, fractieleider van het Vlaams Belang.(Het Nieuwsblad, 

12/05/2016) 

6. Les données démographiques 

Cette classe décrit les différentes caractéristiques d’une population en mettant l’accent sur les 

études quantitatives et qualitatives. Celles-ci comprennent la taille, l’âge, le genre, la 

nationalité, l’ethnicité ainsi que la profession des migrants et des réfugiés. Cette catégorie 

ajoutée est purement informative et neutre. 

p.ex. Gent telt, vergeleken met een jaar geleden, 30 procent meer erkende of 

subsidiair beschermde vluchtelingen. De teller staat op 1.800. “Het is net 

beheersbaar”, zegt Rudy Coddens (SP.A), OCMW-voorzitter. (Het Nieuwsblad, 

15/09/2016) 

7. Les initiatives humanitaires  

Dans cette catégorie figurent les articles de presse parlant des initiatives prises par les 

citoyens et les ASBL. Parmi ces initiatives figure l’embauche des réfugiés et des migrants aux 

événements culturels et artistiques comme Filmfestival Gent. Des levées de fonds et des 

actions d’aide de solidarité comme la collecte de vêtements sont également comprises dans 

cette classe. Dans les articles ci-inclus, les citoyens et les ASBL favorisent le contact avec les 

personnes issues de la migration. Grâce à leurs actions prises, les habitants engagent une 

conversation avec eux. Ils rencontrent ainsi l’être humain au lieu du ‘réfugié’ ou du ‘migrant’. 

Il est évident que la présente subdivision est en leur faveur.  

p.ex. Bijzonder gezicht, vrijdag in het stadhuis: een gemeenteraadszaal vol 

vluchtelingen. Ze waren gekomen om de officiële aftrap mee te maken van Refu-

Interim, het ‘interimkantoor voor vluchtelingen’ dat voortspruit uit Batahlan, het 

jongste project van CirQ tijdens de Gentse Feesten. Het inzetten van vluchtelingen als 

vrijwilligers bleek een win-win voor alle partijen. Het idee om een duurzame werking 

te beginnen begon meteen te leven. (Het Nieuwsblad, 04/02/2017) 
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8. Les personnes d’origine étrangère comme victimes qui nécessitent notre aide 

La huitième classe traite des articles de presse affichant les migrants ainsi que les réfugiés 

comme des victimes de la politique migratoire ou des réactions peu accueillantes des citoyens 

et des politiciens. Ces articles sont en leur faveur étant donné qu’ils sont présentés comme des 

personnes qui nécessitent notre aide.  

9. Les personnes d’origine étrangère comme des victimes et des fardeaux 

La représentation des personnes issues de l’immigration comme des victimes pures peut 

donner l’impression que le pays d’accueil les considère comme un ‘fardeau’. La catégorie 

victime peut ainsi être en leur faveur ou en leur défaveur, d’après Malkki (1996). Voici deux 

extraits qui les représentent comme des victimes. Le premier est en leur faveur , le deuxième 

les représente comme des victimes ainsi que des ‘fardeaux’. 

p.ex. “Zodra ze hoorden dat ik een vluchteling was, gooiden eigenaars gewoon de 

telefoon neer. Ik heb vier maanden naar een woning moeten zoeken. Uiteindelijk is het 

me gelukt via de Woonwinkel van de Stad.” (Het Nieuwsblad, 27/04/2017) 

p.ex. “Wij mogen hier wonen. Wij hebben er zelfs voor betaald!” Dat zegt de 

Romafamilie die in hartje Gent een huis kraakt, terwijl de eigenaars op reis zijn. Ze 

liegen niet. Het krakerscircuit wordt gestuurd door malafide tussenpersonen, die munt 

slaan uit families zonder dak boven het hoofd. Ze verkopen huizen die niet eens van 

hen zijn.( Het Nieuwsblad, 13/03/2017) 

10. La culture et l’art 

Les articles figurant dans cette catégorie parlent des événements culturels et artistiques 

organisés par la ville de Gand ou ses citoyens. Ceux-ci incluent des expositions dans les 

musées ou des concerts qui rapprochent les Gantois de la réalité quotidienne des réfugiés ou 

des migrants. Il va de soi que la catégorie est à leur bénéfice. Les livres esquissant la vie 

quotidienne des migrants et des réfugiés appartiennent également à la présente catégorie. La 

moitié de ces articles traitent des événements organisés dans le cadre de 50 migratie Gent. Ci-

dessous, nous citons un extrait afin de clarifier la classe : 

p.ex. 1.000 poppetjes die door Gent reizen. Dat was het opzet van het 

straatkunstproject ‘Moving People’ waarvoor beeldjes werden gemaakt van vijf 

vluchtelingen die in Gent wonen. Bedoeling was dat voorbijgangers ze meenamen en 

elders in de stad een nieuw plekje gaven.( Het Nieuwsblad, 27/04/2016) 



31 
 

 

11. Les difficultés d’intégration  

Parfois les articles portent sur les difficultés que les personnes d’origine étrangère éprouvent 

lors de leur intégration à Gand. Ces obstacles varient de l’analphabétisme à la recherche d’un 

domicile ou d’un emploi. Les articles appartenant à cette classe sont écrits en faveur des 

réfugiés et des migrants. Ils les présentent comme des personnes qui éprouvent des difficultés 

à s’intégrer et qui nécessitent notre aide, comme dans l’exemple ci-dessous : 

p.ex. De asielcrisis heeft haar impact op Gent niet gemist. Er wonen zo'n 2.500 

vluchtelingen in de stad, waarvan zo'n tweeduizend erkende. Zij slagen er niet in om 

op eigen houtje een betaalbare woning te vinden (zie kader). Denk daar de honderden 

Oost-Europese krakers bij én de stampvolle daklozenopvang, en je weet: Gent heeft 

een probleem.( Het Nieuwsblad, 27/04/2017) 

12. Les réactions politiques peu accueillantes  

Les réactions politiques peu accueillantes est la catégorie opposée à la première. Elle 

concerne des expressions peu ouvertes des politiciens et des autorités. Les articles inclus dans 

cette catégorie sont donc en défaveur des réfugiés et des migrants. 

p.ex. Advocaat Jan Kempinaire blijft een gunst vragen bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken (DVZ) wegens de goede punten en inzet van de zussen. Maar 

volgens Geert De Vulder, woordvoerder van DVZ, tellen die elementen niet mee in een 

beslissing. “Het gaat om een familie die wellicht al meermaals is verwittigd en nu 

finaal tegen de lamp is gelopen. Wij passen gewoon de regelgeving toe.” Over het 

individuele dossier spreekt hij zich evenwel niet uit. (Het Nieuwsblad, 01/07/2017) 

13. Les réactions peu accueillantes des citoyens  

La treizième catégorie est contraire à la deuxième. Elle implique des citations ou des 

paraphrases négatives exprimées par les citoyens de la ville de Gand. Celle-ci est donc au 

détriment des réfugiés et des migrants. 

p.ex. De 52-jarige agent van de Gentse politie plaatste op zijn profiel op Facebook 

onder meer boven een foto van zwarte Amerikanen die een politiewagen aanvallen en 

een foto van bavianen die een auto bespringen: “Zoek de verschillen ... Die apen kan 

je nog iets aanleren. Die zwarten uit de jungle niet.” Bij een foto van een vluchteling 

uit Syrië schreef hij: “Onderweg naar een levenslange all-inclusivevakantie in 

Nederland en België. En wij maar betalen.” (Het Nieuwsblad, 12/01/2017) 



32 
 

 

14. La menace économique  

Comme de Cock et al (2018), nous avons ajouté la classe menace économique. Plus 

spécifiquement, il s’agit des articles dans lesquels les journalistes ou les hommes politiques 

craignent l’afflux permanent de réfugiés et de migrants. Ils ont peur que leur arrivée favorise 

la pauvreté, l’augmentation des prix des maisons et qu’ils perdent le contrôle. La menace 

économique comporte donc seulement des articles aux dépens des personnes issues de la 

migration. 

p.ex. Gent heeft een groot tekort aan goedkopere appartementen, met een huurprijs 

onder de 600 euro. “Nogal wat mensen zoeken zulke woningen in de stad. Door de 

komst van vluchtelingen en door migratie is de druk op die markt nog toegenomen. 

Sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen daar niet vlug genoeg op inspelen: ze 

hebben lange wachtlijsten.”( Het Nieuwsblad, 06/05/2017) 

15. La menace pour la sécurité 

Certains de nos articles représentent les réfugiés et les migrants comme une menace de la 

sécurité. En particulier, les autorités craignent que le flux de migrants et de réfugiés mette en 

danger la sécurité des habitants et que le soutien fourni par le CPAS ne soit plus suffisant. Dès 

lors, la menace de la sécurité appartient aux catégories en défaveur des personnes d’origine 

étrangère. 

p.ex. OCMW-voorzitter Rudy Coddens ziet verschillende verklaringen voor de 

toenemende armoede. “De verhoogde instroom aan vluchtelingen door de asielcrisis 

speelt een grote rol. In één jaar steeg het aantal erkende vluchtelingen dat steun krijgt 

van het OCMW, met meer dan de helft: van 888 alleenstaanden of gezinnen naar 

1.258.”( Het Nieuwsblad, 28/04/2017) 

16. Le comportement négatif des migrants et des réfugiés 

Comme De Cock et al (2018) nous avons ajouté la catégorie du comportement négatif des 

migrants et des réfugiés. Des délits et des crimes commis par les personnes d’origine 

étrangère en font partie. Ces articles sont rédigés en leur défaveur.  

p.ex. De zestienjarige Afghaanse vluchteling die een jonge vrouw verkracht zou 

hebben in het asielcentrum van Menen, had net de verplichte cursus 'respect voor 

vrouwen gevolgd', zo zegt het Rode Kruis. (Het Nieuwsblad, 20/02/2016) 
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17. Les mesures prises par le conseil communal ainsi que les politiciens en faveur des 

migrants et des réfugiés. 

Ces mesures peuvent être prises pour l’arrivée des réfugiés et des migrants. En dessous, nous 

citons un exemple : 

p.ex. “Naar aanleiding van de vluchtelingenstroom in 2015 en 2016 kende de Vlaamse 

regering extra middelen toe aan de gemeenten en hun OCMW. Wij kregen 56.000 

euro”, zegt Evergems OCMW-voorzitter Kurt Moens (N-VA). “Met dat bedrag 

richtten we de ontmoetingsruimte, een gesprekslokaal en een shop voor tweedehandse 

kleding, huisraad, meubilair en speelgoed in en wordt een personeelslid betaald. (Het 

Nieuwsblad, 10/05/2017) 

18. Les mesures prises par le conseil communal et les politiciens en défaveur des migrants 

et des réfugiés. 

Les mesures des politiciens peuvent également été prises en défaveur des personnes issues de 

la migration. Nous donnons un extrait d’un article appartenant à cette classe : 

p.ex. De zieke zus van de Gentse scholiere Keren (18) mag in België blijven. Maar de rest 

van het gezin wordt alsnog uitgewezen naar Congo, hun land van herkomst. “Ons gezin 

wordt gewoon verscheurd.”(Het Nieuwsblad, 01/07/2017) 

 

19. La critique à l’égard de la politique migratoire de Gand 

La dix-neuvième catégorie de notre classification est celle de la critique suscitée par la 

politique migratoire de Gand ou de la Flandre en général. Dans cette classe, figurent des 

articles parlant des manifestations organisées par les citoyens étant donné qu’ils ne sont pas 

d’accord avec l’expulsion des réfugiés et des migrants ou d’autres mesures prises. Le 

mécontentement des migrants ou des hommes politiques est également inclus. Les articles y 

appartenant sont rédigés en faveur de l’arrivée des migrants et des réfugiés. 

p.ex. In de saga rond de sluiting van het vluchtelingenponton laten nu ook Gentse 

scholieren van zich horen. Met honderden witte papieren bootjes op de Coupure 

protesteerden ze gisteren tegen het gedwongen vertrek van hun medeleerlingen. 

“Politici, luister naar ons en laat ze toch blijven.”( Het Nieuwsblad, 07/02/2017) 

20. La menace de la santé 
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La présente catégorie représente l’arrivée des réfugiés ainsi que des migrants comme une 

menace de la santé des habitants à Gand. Comme aucun de nos articles de notre corpus 

n’appartient à cette classe, nous ne disposons pas d’un extrait qui peut clarifier la catégorie. 

21. La menace de la culture 

Pour l’élaboration de la dernière catégorie, nous nous sommes basés sur la recherche de De 

Cleen et al (2017). Ils avèrent que dans les articles de presse, les réfugiés et les migrants sont 

parfois représentés comme des autres dont leur identité s’oppose à celle des Européens. Dans 

ce cas-ci, l’identité européenne est parfois vue comme menacée par le flux de réfugiés et leur 

culture. Comme aucun de nos articles du corpus n’appartient à la présente classe, nous ne 

disposons pas d’un extrait qui peut clarifier la catégorie. 

Les deux classes de De Cock et al (2018) que nous avons supprimées sont les suivantes : 

l’intégration après l’arrivée et la dimension humanitaire. Cette dernière classe nous paraissait 

trop large. C’est la raison pour laquelle nous avons ajouté la classe initiatives humanitaires 

des citoyens ou des ASBL qui est plus spécifique. La deuxième classe que nous n’avons pas 

incluse dans notre classification est celle de l’intégration après l’arrivée. Comme nous faisons 

la distinction entre les réussites et les difficultés d’intégration, cette classe intégration après 

l’arrivée était complètement inutile.  

Après avoir classé tous les articles, nous avons commencé à compter le nombre de coupures 

de presse appartenant à chaque classe afin de comparer les catégories et de deviner lesquelles 

étaient les plus fréquentes. Le nombre d’articles en faveur et en défaveur des migrants et des 

réfugiés ont été comparés. Plus spécifiquement, nous avons comparé les résultats des classes 

opposées, à savoir ceux des catégories victimes et comportement négatif des réfugiés et des 

migrants. Nous l’avons fait afin de savoir si les personnes d’origine étrangère sont plus 

affichées comme des victimes que des criminels. Nous avons également opposé les réactions 

accueillantes et peu accueillantes exprimées par les citoyens et les politiciens.  

Tous les articles de presse qui n’appartenaient qu’à une catégorie ont été classés une 

deuxième fois. Plus concrètement, nous avons catégorisé 56 de nos articles une seconde fois.  

De cette manière, nous avons pu calculer la kappa de Cohen mesurant l’accord entre le 

premier et le deuxième codage en catégories. Nous pouvons ainsi nous assurer de la qualité et 

de la stabilité du codage et de l’univocité des catégories 

3.3. Kappa de Cohen 
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Afin de mesurer le degré de concordance entre notre premier et deuxième codage nous avons 

calculé la kappa de Cohen. La formule nous permet de déterminer si nous avons codé un 

même article deux fois dans la même catégorie. Il est important de mentionner que seulement 

les articles appartenant à une catégorie ont été codés une deuxième fois, à savoir 56 articles, 

car la kappa de Cohen n’est pas applicable à des corpus codés dans plusieurs catégories. Nous 

avons appliqué la formule suivante : 

𝑘 =
Pr(𝑎) − Pr(𝑒)

1 − Pr(𝑒)
 

Pr(a) est l’accord relatif entre le codeur 1 et 2. Dans ce cas-ci, la même personne a réalisé le 

premier et le deuxième codage à des moments différents. Pr(a) est calculé par la somme des 

accords divisée par le nombre total d’articles. 

Pr(e) renvoie à la probabilité d’un accord aléatoire. Ce calcul se fait par l’addition de la 

multiplication des totaux de codage 1 et 2 divisée par 10000. 

k ou kappa de Cohen représente l’accord entre les codages en catégories. 

Si k est un (k =1) le premier et le deuxième codage correspondent parfaitement. Si k est 

inférieur ou égal à zéro (k ≤ 0) les codages ne sont pas conformes ou sont uniquement en 

accords dû au hasard. 

La kappa de Cohen garantit dans notre cas une fiabilité parfaite puisque k s’élève à 1. Cela 

signifie que le premier et deuxième codage correspondent parfaitement. Tous les articles ont 

été classés dans les mêmes catégories par la même personne à des moments différents. En 

annexe se trouve le fichier Excel qui clarifie la méthode de travail. 

3.4.  Citations et paraphrases  

 

Après la classification ainsi que le calcul de la kappa de Cohen, nous sommes passés à la 

comparaison des citations et des paraphrases exprimées par les migrants et des réfugiés à 

celles des non-migrants et des non-réfugiés. En fonction du nom et de la mention de 

vluchteling, migrant ou asielzoeker nous avons déterminé si la citation ou la paraphrase était 

exprimée par un migrant, un réfugié ou pas. Il est important de mentionner que le groupe des 

non-migrants et des non-réfugiés comprend des autorités, des politiciens ainsi que des 

citoyens. Ces derniers entrent en contact avec les personnes d’origine étrangère en organisant 

des initiatives ainsi que du bénévolat. Comme citations nous avons pris en compte toutes les 
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phrases se trouvant entre guillemets. Nous avons considéré toutes les citations en fonction de 

leur forme.  

Nous avons calculé séparément le total des citations et des paraphrases exprimées par les 

migrants et les réfugiés. Le nombre de citations et de paraphrases des non-migrants et des 

non-réfugiés a été également calculé à part. Puis, nous les avons additionnées et nous avons 

calculé la totalité des expressions. Ensuite, nous avons déterminé en pourcentage combien 

d’entre elles étaient des citations ou des paraphrases formulées par des migrants et des 

réfugiés. Puis, nous avons calculé le nombre de citations et de paraphrases des non-migrants 

et des non-réfugié. Comme paraphrase nous avons pris en considération toutes les phrases 

conformes à la définition du Petit Robert (2016) : « Développement explicatif d’un texte ». 

3.5. Collectif et individuel 

 

En examinant la représentation des personnes d’origine étrangère nous voulons également 

étudier si elles sont affichées d’une façon humaine ou s’ils apparaissent comme un groupe 

tenant les mêmes caractéristiques. C’est la raison pour laquelle, nous avons examiné si 

migrants et les réfugiés sont représentés en groupe ou plutôt comme des individus. Nous 

avons regroupé les articles dans trois classes, c’est-à-dire collectif, individuel et collectif & 

individuel.  

Pour la distinction entre l’affichage collectif et individuel, nous avons fait une analyse 

qualitative et quantitative du contenu. D’une part, nous nous sommes basés sur le contenu des 

articles de presse afin de deviner s’ils parlent des réfugiés et des migrants en groupe ou pas. 

D’autre part, nous avons analysé les substantifs ainsi que les pronoms personnels et possessifs 

référant aux réfugiés et aux migrants. Nous avons utilisé la couleur jaune dans le but 

d’indiquer tous les substantifs et les pronoms représentant les personnes d’origine étrangère 

d’une façon collective. Toutes les tournures qui les affichent d’une manière individuelle ont 

été marquées en bleu.  

Concernant le contenu des articles, ceux parlant de la vie et des impressions des familles 

réfugiées et migrantes ont été classés comme individuel. Les articles dans lesquels les 

personnes issues de la migration prennent la parole sont également classés en tant 

qu’individuel.  
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Les autres articles, par contre, portent sur les migrants et les réfugiés en groupe. Dans ce cas-

ci, le journaliste ne donne pas la parole aux migrants ni aux réfugiés et les considère comme 

un groupe homogène.  

Une combinaison était également possible. En effet, les journalistes commencent parfois leurs 

articles par la représentation des migrants en groupe et terminent par le témoignage d’un 

réfugié afin de garder l’aspect humain.  

De plus, nous déterminons si les articles parlant des réfugiés et des migrants comme des 

personnes individuelles sont plus positifs que ceux les représentant en tant qu’un groupe. De 

cette manière, nous testons the person-positivity hypothesis. Selon de Masini et Van Aelst 

(2017), cette dernière hypothèse souligne que les migrants et les réfugiés créent une image 

plus positive d’eux-mêmes en se représentant individuellement qu’en groupe. Afin de 

déterminer l’orientation des articles collectifs et individuels, nous regardons à quelle classe 

l’article appartient de nos 21 catégories en faveur et en défaveur des réfugiés et des migrants. 

3.5.1. Homme et femme 

 

Dans les articles représentant les réfugiés et les migrants comme des individus, nous faisons 

encore la distinction entre les hommes et les femmes. De Cock et al (2018) ont démontré que 

la voix des femmes est beaucoup moins entendue que celle des hommes. C’est pourquoi, nous 

vérifions si cela s’applique également au traitement médiatique des réfugiés et des migrants 

qui viennent à Gand. Dans le cas des articles individuels nous avons compté combien de fois 

les journalistes parlent des femmes ou des hommes réfugiés et migrants. Parfois il arrive 

qu’aussi bien des femmes que des hommes réfugiés ou migrants figurent dans un article. En 

effet, dans le cas des familles ou des témoignages plus d’un réfugié est mentionné. Afin de 

rendre les résultats plus clairs nous avons calculé le pourcentage d’hommes et de femmes 

réfugiés et migrants évoqués dans les articles de presse. A l’exemple de De Cock et al (2018) 

nous avons également vérifié s’il existe un lien entre le sexe et la représentation positive ou 

négative des personnes d’origine étrangère. De nouveau, nous vérifions à  laquelle de nos 21 

classes l’article appartient afin de savoir si l’article parlant des individus hommes ou femmes 

est en leur faveur ou défaveur.  

3.6. Métaphores et synonymes 

 

D’après Van Gorp (2005) les journalistes utilisent beaucoup de synonymes ainsi que des 

métaphores dans le but de rendre leur texte plus fluide. C’est la raison pour laquelle nous 
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avons également analysé les articles au niveau lexical. Nous nous sommes concentrés sur les 

métaphores utilisées dans les articles de presse afin de renvoyer aux réfugiés et aux migrants. 

Seulement les métaphores référant à l’arrivée des personnes d’origine étrangère d’une 

manière négative ont été prises en compte. Nous avons suivi l’exemple de Mommen (2017) 

qui a fait la distinction entre quatre types de métaphores qui apparaissent dans les articles pour 

référer aux personnes issues de la migration. En particulier, nous avons fait la distinction entre 

les métaphores de la mer, de la guerre, de la jungle et de l’obstruction. Il faut souligner que 

nous avons seulement examiné les métaphores qui représentent les personnes issues de la 

migration d’une façon négative. 

1. Les métaphores de la mer 

Les métaphores de la mer renvoient aux réfugiés et aux migrants en utilisant des termes tels 

que vloed, stroom, instroom et migratiestroom. Ces tournures donnent l’impression aux 

lecteurs qu’il entre beaucoup plus de réfugiés et de migrants qu’en réalité. 

2. Les métaphores de la guerre 

Cette métaphore représente la migration comme un phénomène contre lequel nous devons 

lutter. Les tournures y appartenant sont les suivantes : bestrijden, strijd, invasie, oorlogen en 

jagen.  

3. Les métaphores de la jungle 

Les métaphores de la jungle décrivent les personnes issues de la migration comme des 

sauvages. Les articles de presse donnent ainsi l’impression que les migrants et les réfugiés 

sont moins développés que les Occidentaux. En effet, ils renvoient à la jungle et présentent 

des réfugiés et les migrants comme des singes. 

4. Les métaphores de l’obstruction  

Parmi celles-ci figurent les tournures stadspoorten dichtdoen, deur, fort. Elles sont utilisées 

dans le but de délimiter le territoire. De cette façon, les réfugiés et les migrants sont 

représentés comme des personnes qui peuvent entrer ou pas. 

 

4. Remarques 
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Nous devons mentionner les remarques suivantes concernant l’analyse des articles. Dans 

notre recherche les deux codages ont été effectués par la même personne à des moments 

différents pour éviter la subjectivité et pour nous assurer de la stabilité du codage. D’autres 

remarques concernent les articles appartenant à plusieurs catégories. Ces articles n’ont pas été 

codifiés une deuxième fois.   

Lorsque nous avons déterminé si les classes dans lesquelles nous avons placé les articles, 

étaient en faveur ou en défaveur des réfugiés et des migrants nous avons fait certaines 

remarques. L’orientation des articles n’est pas unilatérale et dépend du contexte. Certains de 

nos articles font par exemple partie de classes opposées. Dans quelques coupures de presse, 

les réfugiés et les migrants sont représentés comme des victimes ainsi que des criminels.  

Il faut également mentionner que notre corpus comprend beaucoup d’articles de presse 

traitant de 50 jaar migratie. Par conséquent, une grande partie de nos articles appartiennent à 

la catégorie suivante : événements culturels et artistiques. Comme la plupart de nos articles 

traitent des initiatives politiques et des événements culturels, les politiciens locaux ainsi que 

les organisateurs se font surtout entendre. A cela s’ajoute le fait que notre corpus comprend 

des rubriques et des articles sur 50 jaar migratie  qui influencent les résultats étant donné que 

les non-migrants et les non-réfugiés y prennent la parole.  

Comme la majorité de nos articles ont été trouvés sous le mots-clé migratie (60 articles),  

beaucoup d’entre eux parlent des réfugiés et des migrants dans la perspective collective. Cela 

peut influencer nos résultats car nous examinons si les migrants et les réfugiés apparaissent 

plus en tant que groupe ou qu’individus dans les articles de presse.  

Nous remarquons finalement que certaines métaphores dans les articles de presse ne sont pas 

choisies par les journalistes mais par des individus qui ont été cités. Les résultats ne peuvent 

donc pas être généralisés aux journalistes de Het Nieuwsblad, mais plutôt aux articles de 

presse publiés dedans. Il est également important de remarquer que nous avons seulement 

analysé des métaphores qui représentent les personnes d’origine étrangère d’une façon 

négative. 

5. Analyse des résultats 

 

Dans ce chapitre, nous révélons les résultats de notre recherche. Nous les précisons à l’aide de 

graphiques. Premièrement, nous comparons les 21 catégories et nous discutons les classes les 

plus et les moins fréquentes.  Les articles en faveur des réfugiés et des migrants sont opposés 
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à ceux en leur défaveur. Nous révélons aussi le nombre d’articles positifs et négatifs en 

fonction des mots-clés : vluchteling, migrant, migratie, aszielzoeker et vluchtelingencrisis. 

Nous dévoilons également le nombre de citations et de paraphrases tirées des articles de 

presse. Nous comparons celles exprimées par les migrants et des réfugiés avec celles des non-

migrants et des non-réfugiés. Puis, nous clarifions dans quelles perspectives les réfugiés et les 

migrants sont représentés dans les articles de presse. En particulier, nous présentons le 

pourcentage de la représentation collective par rapport à la représentation individuelle des 

personnes d’origine étrangère. Ensuite, nous parlons de la présence des hommes et des 

femmes réfugiés et migrants dans les articles de presse. Nous dévoilons également s’il y a un 

lien entre l’orientation des articles, le sexe et la perspective collective ou individuelle des 

migrants et des réfugiés. Finalement, Nous abordons les métaphores utilisées dans les articles 

pour décrire les personnes issues de la migration.  

5.1. Les catégories et l’orientation 

 

Dans ce sous-chapitre, nous dévoilons les résultats de notre classification des articles de 

presse. Nous donnons également une réponse à notre première question: les articles publiés 

lors de la crise migratoire dans le journal Het Nieuwsblad sont-ils écrits en faveur ou en 

défaveur des réfugiés et des migrants? 

Si nous observons le tableau en dessous, nous constatons que le nombre total dépasse les 136 

articles. Cela tient au fait que beaucoup d’articles appartiennent à plusieurs catégories.  

Les résultats de notre recherche révèlent que la plupart de nos articles parlent des événements 

culturels et artistiques organisés dans la ville de Gand ou des initiatives prises par les 

politiciens et les citoyens. Les classes les moins fréquentes sont celles concernant la menace 

de la santé et la menace de la culture. Aucun de nos articles n’appartenait à ces classes. Les 

catégories menace économique et menace de la culture contiennent seulement deux ou trois 

articles. Ci-dessous, nous présentons le tableau qui présente les résultats des articles par 

catégorie. 
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Figure 4: le nombre d’articles par catégorie 

Les différentes couleurs apparaissant dans le graphique réfèrent à l’orientation des catégories. 

Toutes les catégories indiquées par une colonne verte sont en faveur des réfugiés et des 

migrants. Les colonnes rouges, par contre, contiennent toutes les catégories ainsi que les 

articles en leur défaveur. Les deux colonnes bleues traitent des thèmes neutres. L’orientation 

des catégories est basée sur la recherche de De Cock et al (2018). Il faut que nous 

mentionnions les nuances suivantes. 

Certaines de nos catégories se séparent en deux. En effet, les classes initiatives politiques et 

victimes peuvent aussi bien être en faveur des personnes d’origine étrangère ainsi qu’en leur 

défaveur. Dans 15 articles, les politiciens prennent des mesures qui entraînent des difficultés 

pour les personnes issues de la migration. Ils ferment par exemple des centres d’asile ou ils 

expulsent des réfugiés et des migrants qui viennent à Gand. Pourtant, la classe des mesures 
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prises par les politiciens en faveur des réfugiés et des migrants contient plus d’articles, à 

savoir 27. 

Cela vaut également pour les articles appartenant à la classe victime. Selon Malkki (1996), la 

représentation des réfugiés comme victime a deux facettes. D’une part, les réfugiés sont 

affichés comme des victimes qui nécessitent notre aide. D’autre part, ils peuvent être 

considérés comme ‘un fardeau’. Dans notre recherche à peine deux articles dépeignent les 

migrants et les réfugiés comme des fardeaux. La plupart d’entre eux présentent les migrants 

comme des personnes fragiles qui nécessitent notre aide, c’est-à-dire 20 articles. 

La critique à l’égard de la politique migratoire contenait seulement des articles en faveur des 

réfugiés. Plus concrètement, les citoyens, les réfugiés ou les hommes politiques critiquaient 

les mesures prises par le gouvernement ou le conseil communal qui entraînent des difficultés 

pour les migrants et les réfugiés. 15 articles appartiennent à cette catégorie.  

Si nous comparons les catégories opposantes comme celles des victimes et celles parlant du 

comportement négatif des personnes d’origine étrangère, nous constatons que les migrants et 

les réfugiés sont plus affichés comme des victimes que des personnes ayant un comportement 

négatif. En effet, dans 22 articles, ils sont considérés comme des victimes tandis qu’on parle 

dans seulement 9 articles de leur attitude négative. 

Comparant par exemple les catégories des réactions accueillantes et peu accueillantes des 

politiciens, nous constatons que le nombre d’articles faisant partie de la première classe est 

plus du double que le nombre de l’autre catégorie. Plus spécifiquement, 16 articles contre 5 

articles de presse. Cela vaut également pour les réactions ouvertes et peu ouvertes des 

citoyens. 

Notre recherche vise également à examiner si nos articles représentent les réfugiés et les 

migrants comme une menace de l’économie, de la sécurité, de la culture et de la santé. Dans 

notre recherche, nous avons inclus les catégories menace culturelle et menace de la santé. 

Après avoir lu tous les articles, il était clair qu’aucun de nos articles n’appartenait à ces 

dernières classes. Dans les articles de presse, l’arrivée des réfugiés n’est pas considérée 

comme une menace à la culture mais plutôt comme un enrichissement. D’un côté, les Gantois 

font participer activement les migrants et les réfugiés aux événements culturels et artistiques 

en les engageant. D’un autre côté, ils basent bon nombre de leurs événements culturels et 

artistiques sur leur vie réelle afin de rapprocher les citoyens des migrants et des réfugiés. Les 
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Gantois prennent par exemple l’initiative d’écrire des lettres aux réfugiés, de faire des films 

ou d’écrire des livres racontant la vie des migrants et des réfugiés. 

Peu de nos articles concernant la crise migratoire affichent les réfugiés et les migrants comme 

une menace de l’économie ou de la sécurité. Un des deux articles qui représente les personnes 

issues de la migration comme une menace économique concerne la hausse des prix de 

l’immobilier à Gand. Selon le journaliste, leur arrivée a occasionné une augmentation du prix 

des loyers et les politiciens s’en inquiètent. Dans l’autre article, le journaliste mentionne que 

plus de Gantois courent le risque de tomber dans la pauvreté. Une de ses causes est la 

migration croissante à Gand. 

Les trois articles qui affichent les réfugiés comme une menace de la sécurité parlent du 

soutien du CPAS, de la croissance démographique et de l’afflux de réfugiés. Cela revient à 

dire que les politiciens régionaux craignent que le CPAS ne puisse plus fournir d’aide à tous 

les habitants en raison du flux difficilement contrôlable des réfugiés et des migrants et que 

leur arrivée mette ainsi en danger la sécurité.  

En regardant le tableau nous pouvons donc conclure que les catégories en faveurs des réfugiés 

et des migrants sont les plus nombreuses, elles contiennent beaucoup plus d’articles de presse 

que celles en leur défaveur. Contrairement aux études au niveau national de Van Gorp (2005) 

et De Cock et al (2018), la majorité de nos articles sont écrits au bénéfice des migrants et des 

réfugiés. Cela peut être expliqué par le fait que notre étude se concentre sur la ville de Gand. 

La plupart de nos articles parlent des initiatives prises par les politiciens ou les citoyens dans 

la ville de Gand. Beaucoup de ces initiatives sont de l’orientation humanitaire, culturelle et 

artistique.  

Notre recherche prouve donc que l’attitude des médias vis-à-vis de réfugiés ne peut pas être 

généralisée au niveau d’un pays ou d’une région. La présente étude contredit les recherches 

menées au niveau national et régional de De Cock et al (2018), Van Gorp (2005) et Szcepanik 

(2016). A cet égard, le contenu des articles de presse concernant la crise migratoire est 

totalement différent sur le plan communal que national ou régional, ce qui influence 

l’orientation des articles. En effet, au niveau national les articles traitent dans la plupart des 

cas de la politique tandis que les médias au niveau communal parlent des vies concrètes des 

migrants et des réfugiés. Plus spécifiquement, ils portent sur leur recherche à un emploi, à un 

domicile ou la participation aux événements culturels et artistiques. Nos articles parlent des 



44 
 

 

aspects concrets de leur vie quotidienne, ce qui donne l’impression qu’ils sont écrits en leur 

faveur. L’ampleur de l’étude est donc une variable qui doit être prise en compte. 

Toutefois, au niveau lexical nous constatons que les journalistes utilisent encore des 

métaphores ainsi que des synonymes qui ont une connotation négative. Ils les utilisent pour 

décrire les réfugiés d’une autre manière et de favoriser ainsi la fluidité de leurs articles. Nous 

entrons plus en détail dans le chapitre 5.4. 

A base des catégories nous avons également examiné les articles et leur orientation en 

fonction de chaque mot-clé : vluchteling, migrant, asielzoeker, migratie et vluchtelingencrisis. 

Ci-dessous, nous présenterons un tableau qui clarifie les résultats. 

l’orientation 

des articles 

mots-clés 

vluchteling asielzoeker vluchtelingencrisis migrant migratie 

en faveur 20 11 7 3 42 

en défaveur 2 3 0 0 6 

neutre 1 2 0 0 5 

appartenant 

à plusieurs 

catégories 

d’orientation 

différente 

12 9 4 0 9 

Figure 5: l'orientation des articles en fonction des mots-clés 

Nous constatons que sous chaque mot-clé les articles d’orientation positive sont beaucoup 

plus nombreux que ceux d’orientation négative. Les articles en faveur des personnes d’origine 

étrangère présentent toujours plus du double que les articles en leur défaveur. Cela vaut pour 

chaque mot-clé. La présence des articles neutres est la plus faible. Dans les grandes lignes, 

nous remarquons que les journalistes parlent de manière positive des personnes issues de la 

migration peu importe le mot-clé utilisé. 

Nous avons également analysé tous les articles et les classes auxquelles ils appartiennent afin 

de découvrir le pourcentage précis d’articles neutres, positifs, négatifs  et d’orientation 

multiple vis-à-vis de migrants. Ci-dessous, nous présentons nos résultats en chiffres absolus et 

en pourcentages par le biais d’un tableau et d’un graphique. 
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l’orientation des articles le nombre d’articles 

en faveur 83 

en défaveur 11 

neutre 8 

appartenant à plusieurs catégories 

d’orientation différente 

34 

Figure 6: le nombre d'articles et leur orientation en nombre absolu 

 

Figure 7: le pourcentage d'articles d'orientation positive, négative, neutre et multiple 

Notre analyse des articles par catégorie révèle que 61,03% des articles ont été rédigés en 

faveur des réfugiés et des migrants car ils appartiennent seulement aux catégories positives. 

En particulier, 83 des 136 articles ont été écrits au bénéfice des personnes issues de la 

migration. Les articles en leur défaveur, par contre, s’élèvent à 8,09% et rejoignent 

explicitement les catégories négatives. Ceux qui appartiennent aux catégories neutres 

n’atteignent que 5,88%. Autrement dit, 11 articles ont été écrits au détriment des migrants et 8 

articles sont neutres. Finalement, certains articles figurent dans plusieurs catégories 

d’orientation différente, c’est-à-dire neutre et positif, neutre et négatif ou négatif et positif. Ce 

dernier groupe représente 25 % des articles. Dans ce graphique, nous constatons de nouveau 

que la représentation des articles neutres est la plus faible et que les articles en faveur des 

personnes d’origine étrangère sont les plus nombreux. Un quart des articles appartiennent aux 

classes d’orientation différente. Les résultats contredisent donc fortement nos attentes car la 

grande majorité des articles est écrite en faveur des personnes d’origine étrangère. 



46 
 

 

5.2. Citations et paraphrases  

 

Le présent sous-chapitre révèle les résultats concernant les citations et les paraphrases 

apparues dans les articles publiés lors de la crise migratoire dans le journal flamand Het 

Nieuwsblad. Nous comparons le nombre de citations et de paraphrases exprimées par les 

migrants et les réfugiés aux celles formulées par les non-migrants et les non-réfugiés. En 

dessous, nous présentons un tableau et un graphique qui précisent les résultats. 

citations des 

migrants et des 

réfugiés 

citations des non-

migrants et des non-

réfugiés 

paraphrases des 

migrants et des 

réfugiés 

paraphrases des non-

migrants et des non-

réfugiés 

158 408 16 49 

Figure 8: le nombre de citations et de paraphrases en chiffres absolus 

 

Figure 9: le pourcentage de citations et de paraphrases 

De notre recherche ressort que les migrants ainsi que les réfugiés sont moins cités et 

paraphrasés que les non-réfugiés et les non-migrants. Ces derniers sont représentés par les 

autorités, les politiciens et les citoyens. Nous déduisons du tableau et du graphique que ce 

groupe est presque trois fois plus cité et paraphrasé que les personnes d’origine étrangère. En 

effet, 64,66 % des expressions sont des citations formulées par des non-réfugiés ou des non-

migrants tandis que les citations produites par les personnes issues de la migration ne 

présentent que 25,03 %. En nombre absolu, 408 expressions s’opposent aux 158. 

Nous constatons également que les migrants et les réfugiés ainsi que les non-migrants et les 

non-réfugiés sont beaucoup plus cités que paraphrasés. Les paraphrases des personnes 

d’origine étrangère ne représentent que 2,53 % des expressions tandis que les non-migrants et 

les non-réfugiés sont paraphrasés dans 7,77 % des cas. Nos résultats rejoignent donc ceux de 
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De Cock et al (2018) qui ont découvert que la voix de des réfugiés est souvent étouffée dans 

les articles de presse belges et que les personnes d’origine étrangère sont plus citées que 

paraphrasées. Dès lors, nous pouvons confirmer nos hypothèses 3 et 3.1. 

Pourtant, ces résultats doivent être nuancés. Comme la plupart de nos articles traitent des 

initiatives politiques et des événements culturels, les politiciens locaux ainsi que les 

organisateurs se font surtout entendre. A cela s’ajoute le fait que notre corpus comprend des 

rubriques et des articles sur 50 jaar migratie qui influencent les résultats étant donné que les 

non-migrants et les non-réfugiés y prennent la parole.  

 

5.3. Collectif ou individuel 

 

A côté de la représentation des réfugiés et des migrants et leur participation, notre recherche 

examine également si les personnes issues de la migration sont décrites en groupe ou 

individuellement dans les articles de presse. Nous nous attendions à ce que les réfugiés et les 

migrants soient surtout affichés collectivement. Par ailleurs, nous sommes partis du principe 

que les articles représentant les migrants et les réfugiés comme des individus seraient plus 

positifs. 

 

Figure 10: la représentation collective et individuelle des réfugiés et des migrants 

Nos résultats confirment cette première hypothèse. En effet, dans 66,18 % des cas les 

personnes d’origine étrangère ont été représentées en groupe tandis que seulement 19,85 % 

des articles parlent d’eux en tant qu’individus. Dans certains de nos articles, les journalistes 

combinent ces perspectives. Ils commencent leurs articles en décrivant les réfugiés ou les 
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migrants en groupe et ils y ajoutent des témoignages ou des opinions des individus réfugiés et 

migrants pour garantir l’aspect humain et personnel. En particulier, 13,97 % des articles ont 

été écrits de cette façon. 

Nous avons également vérifié si les articles parlant des réfugiés et des migrants comme des 

personnes individuelles sont plus positifs que ceux les représentant en tant qu’un groupe. 

Nous testons ainsi le person-positivity bias de Masini et Van Aelst (2017). 

 

Figure 11: l'orientation des articles collectifs 

 

Figure 12: l'orientation des articles individuels 
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Figure 13: l'orientation des articles collectifs et individuels 

En regardant les tableaux, nous remarquons que la majorité des articles sont rédigés en faveur 

des personnes d’origine étrangère quelle que soit la perspective. Ce qui saute aux yeux, c’est 

que presque trois quarts des articles appartenant à la classe collectif & individuel sont rédigés 

en faveur des réfugiés et des migrants. Plus particulièrement, le nombre d’articles à leur 

bénéfice s’élève à 71,43%. 

Si nous comparons l’orientation des articles écrits dans la perspective collective à celle des 

articles écrits dans la perspective individuelle nous constatons les choses suivantes. 59,09 % 

des articles écrits dans la perspective individuelle sont rédigés au bénéfice des migrants et des 

réfugiés, ce qui s’oppose à 56,96 % des articles rédigés dans la perspective collective. Cela 

semble indiquer que les journalistes créent une image plus positive des réfugiés et des 

migrants en les représentant individuellement qu’en groupe. 

Cependant, ce n’est pas tout à fait vrai car le nombre le plus élevé d’articles en défaveur des 

réfugiés et des migrants ont été également écrits dans la perspective individuelle. En 

particulier, 13,64 % de ces articles sont rédigés au détriment des personnes d’origine 

étrangère tandis que le nombre n’atteint que 8,86 % parmi les articles représentant les réfugiés 

et les migrants en groupe. Cela s’explique par le fait que bon nombre de ces articles dans la 

perspective individuelle traitent des crimes commis par des individus réfugiés et migrants. De 

cette manière, les journalistes créent une mauvaise image d’eux et écrivent ainsi en leur 

défaveur. De plus, aucun des articles rédigés dans la perspective individuelle n’est neutre.  

Le person-positivity bias de Masini et Van Aelst (2017) n’est donc pas applicable à notre 

corpus. Bien que la catégorie individuelle comprenne plus d’articles en faveur des réfugiés et 
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des migrants que la catégorie collective, elle contient également plus d’articles écrits en leur 

défaveur. Nous devons donc contredire l’hypothèse que nous avons formulée au début de 

notre recherche. Il semble qu’une combinaison de la perspective collective et individuelle crée 

la meilleure image des personnes issues de la migration. 

5.3.1. Hommes & femmes réfugiés et migrants 

Nous avons également fait la distinction entre les hommes et les femmes dans les articles 

représentant les réfugiés et les migrants comme des individus. 

Dans le tableau suivant, les résultats sont révélés. Le pourcentage total dépasse le 100 % étant 

donné qu’aussi bien des hommes que des femmes réfugiés et migrants sont mentionnés dans 

certains articles. 

 

Figure 14: le pourcentage d'hommes et de femmes 

Nos résultats dévoilent que la représentation des femmes réfugiées et migrantes dans les 

articles de presse est bien inférieure à celle des hommes. En effet, 82,46 % des individus 

réfugiés et migrants dans les articles sont des hommes tandis que 24,56% concernent des 

femmes. Nous pouvons dès lors affirmer que la voix des femmes d’origine étrangère est 

toujours moins entendue que celle des hommes dans les articles de presse. De plus, les 

réfugiés et les migrants à Gand ne sont pas seulement des hommes. En effet, une étude menée 

par le gouvernement flamand (2018) montre que Gand compte 19 333 hommes immigrés et 

17 334 femmes immigrées. Ce groupe consiste des réfugiés ainsi que des migrants à Gand. La 

démographie ne peut donc pas influencer les résultats. Nous pouvons confirmer notre 

hypothèse disant que les femmes migrantes et réfugiées sont moins mentionnées et entendues 

que les hommes d’origine étrangère dans le journal flamand Het Nieuwsblad. 
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Nous avons également examiné si les femmes issues de la migration sont représentées d’une 

façon plus positive que les hommes. Ci-dessous, nous présentons un tableau des chiffres 

absolus et un graphique qui reflète les pourcentages. 

l’orientation des articles homme Femme 

en faveur 30 9 

en défaveur 4 0 

Neutre 0 5 

appartenant à des catégories 

d’orientation différente  

14 1 

Figure 15: l'orientation des articles parlant des hommes et femmes réfugiés et migrants 

 

 

Figure 16: l'orientation des articles parlant des hommes et femmes réfugiés et migrants 

Le tableau ci-dessus dévoile qu’aucun des articles écrits à propos des hommes réfugiés et 

migrants n’est neutre. De plus, le graphique indique qu’aucun des articles incluant des 

femmes réfugiées et migrantes n’est écrit en leur défaveur, contrairement aux articles de 

presse mentionnant des hommes issus de la migration, qui comprennent également des articles 

en leur défaveur. En effet, 8,33% de ces articles (4 articles) dépeignent les hommes d’origine 

étrangère comme des criminels, ce qui a un impact négatif sur l’image des migrants et des 
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réfugiés. Il semble que les journalistes considèrent les hommes d’origine étrangère comme 

plus agressifs et criminels que les femmes. Ces dernières sont par contre seulement 

représentées comme des victimes innocentes ainsi qu’impuissantes. Toutefois, le pourcentage 

d’articles en faveur est plus élevé auprès des hommes que des femmes d’origine étrangère. En 

effet, 62,50% des articles (30 articles) parlant des hommes issus de la migration sont rédigés 

en leur faveur. Dans le cas des femmes migrantes et réfugiées 60% des articles (9 articles) 

sont écrits en leur faveur. Environ 30% (14 articles, 1 article) des articles des deux groupes 

appartiennent à des classes d’orientation différente. Notre hypothèse 5.1 formulée au début de 

notre recherche est donc partiellement réfutée étant donné que le pourcentage d’articles 

positifs concernant les hommes est le plus élevé et que le pourcentage d’articles négatifs est 

également le plus élevé dans la catégorie des hommes issus de la migration. 

5.4. Les métaphores et les synonymes 

 

Comme les journalistes utilisent beaucoup d’autres termes pour décrire les réfugiés, nous 

avons analysé les métaphores référant aux personnes d’origine étrangère en nous basant sur la 

recherche de Mommen (2017). Nous avons remarqué que les journalistes du journal flamand 

Het Nieuwsblad emploient surtout des métaphores de la mer. Plus particulièrement, ils parlent 

des migrants en utilisant les termes suivants toevloed, toestroom, instroom, 

vluchtelingenstroom et migratiestroom. Selon Momen (2017), ces métaphores donnent 

l’impression aux lecteurs que le nombre de réfugiés et de migrants qui entrent est plus élevé 

que le nombre réel en Belgique. Ces termes sont souvent utilisés par les journalistes comme si 

ils sont neutres mais ils ne le sont pas. La métaphore de la mer souligne les difficultés que leur 

arrivée entraîne et que nous devons en prendre contrôle. La métaphore apparaît souvent dans 

les articles de presse, à savoir 25 fois.  

Les journalistes utilisent également d’autres métaphores afin de référer aux migrants et aux 

réfugiés. Ils les décrivent par exemple comme des sauvages de la forêt. En effet, les termes 

apparus dans les articles sont les suivants : apen et zwarten uit de jungle. 9 fois les personnes 

d’origine étrangère ont été dépeintes comme des sauvages. Les journalistes considèrent ainsi 

que les migrants et les réfugiés sont moins développés que les Belges. 

Un troisième type de métaphore est celle de la guerre. Les réfugiés sont représentés comme 

un groupe de personnes dangereuses contre lequel nous devons lutter. Les journalistes les 

décrivent en utilisant des tournures comme ten strijde trekken, de strijd opvoeren tegen, 

bestrijden et strijd. Cette métaphore est apparue quatre fois. 
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La métaphore de l’obstruction est la dernière trouvée dans les articles de presse. Dans ce cas-

ci, les journalistes décrivent les migrants d’un côté comme des personnes que nous laissons 

entrer en Belgique. D’un autre côté, ils les représentent comme des personnes que nous 

empêchons d’entrer dans le pays. Ils utilisent des tournures comme stadspoorten dichtdoen. 

D’autres termes utilisés par les journalistes comme des synonymes tandis qu’ils ne les sont 

pas : illegalen, daders et personen met een migratieachtergrond. Ces termes ne sont guère 

utilisés dans les articles de presse. Le tableau suivant présente les métaphores observées dans 

les articles de presse. 

article nombre métaphores de la mer 

9 1 toestroom 

25 1 toevloed 

28 1 vluchtelingenstroom 

37 1 vluchtelingenstroom 

44 1 instroom van asielzoekers 

46 1 instroom van vluchtelingen 

57 1 instroom van Oost-Europese gezinnen 

63 1 instroom aan vluchtelingen 

69 1 vluchtelingenstromen 

82 1 migratiestromen 

94 3 migratiestroom, toestroom, vluchtelingenstromen 

99 1 vluchtelingenstroom 

102 1 toestroom 

117 4 grote instroom, stroom, stroom, instroom 

125 1 instroom 

128 1 toestroom 

134 1 toevloed aan Bulgaren, migratiegolf 

90 1 instroom van vluchtelingen 

136 2 toestroom, toestroom met mondjesmaat 

total 25 
 

   

article nombre métaphores de la jungle 

11 1 Apen 

29 2 Apen 

29 1 die zwarten uit de jungle 

30 1 Apen 

36 1 une référence à la jungle 

11 1 die zwarten uit de jungle 

30 1 die zwarten uit de jungle 

82 1 une référence à la jungle 

total 9 
 

article nombre métaphores de la guerre 
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49 1 ten strijde trekken 

91 1 de strijd opvoeren tegen 

91 1 bestrijden 

25 1 strijd 

Total 4 
 

Article Nombre métaphores de l’obstruction 

136 1 stadspoorten dichtdoen 

Total 1 
 

Figure 17: les métaphores retrouvées de la mer, de la guerre, de la jungle et de l’obstruction  

6. Conclusion 

 

Dans notre introduction, nous nous sommes demandés comment les réfugiés et les migrants 

qui viennent à Gand sont représentés dans le journal flamand Het Nieuwsblad lors de la crise 

migratoire de 2014 à 2017. Plus particulièrement, nous avons examiné si les articles ont été 

rédigés en faveur des réfugiés et des migrants ou en leur défaveur.  

Nous sommes partis de l’hypothèse suivante : 

Hypothèse 1 : Les études menées au niveau national comme celles de De Cock et al (2018), 

Szcepanick (2016) et Van Gorp (2005) montrent que les articles portant sur la crise migratoire 

publiés aux environs de 2015 dépeignent les réfugiés plutôt d’une façon négative. C’est la 

raison pour laquelle, nous partons du principe que les articles seront rédigés en défaveur des 

réfugiés et des migrants qui viennent à Gand.  

Nos résultats réfutent notre première hypothèse et les études de De Cock et al (2018), de 

Szcepanick (2016) et de Van Gorp (2005). En effet, de notre recherche ressort que la majorité 

des articles de presse ont été écrits au bénéfice des migrants, à savoir 61,03%. Le nombre 

d’articles en leur défaveur s’élève à 8,09% et les articles neutres atteignent 5,88%. Les articles 

qui restent appartiennent à plusieurs classes d’orientation différente. 

La classification des articles a également démontré que les journalistes parlent surtout des 

thèmes positifs comme des initiatives humanitaires, culturelles et artistiques prises par les 

citoyens, les ASBL et les politiciens. Nous constatons que les médias au niveau communal 

parlent des vies concrètes des migrants et des réfugiés. Plus spécifiquement, ils portent sur 

leur recherche à un emploi, à un domicile ou la participation aux événements culturels et 

artistiques. Cela donne l’impression qu’ils sont écrits en leur faveur. L’ampleur de l’étude est 

donc une variable qui doit être prise en compte.  
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Nous nous avons également posé la question de savoir si les journalistes décrivent les réfugiés 

et les migrants comme une menace de l’économie, de la sécurité ou de la culture. Nous 

sommes partis du principe suivant : 

Hypothèse 2 : Nous supposons que les réfugiés et les migrants sont considérés comme une 

menace culturelle, économique et sociale lors de la crise migratoire car De Cleen, 

Zienkowski, Smets, Dekie et Vandevoordt (2017) ont démontré qu’il régnait en Flandre un 

discours négatif sur la crise migratoire en 2015. Les médias dépeignaient la crise des réfugiés 

comme une menace de la sécurité, de la culture et de l’économie en Flandre ainsi qu’en 

Europe. 

Notre classification prouve que la présence des articles affichant les migrants et les réfugiés 

comme des menaces était négligeable. Seulement 2 articles dépeignent les personnes 

d’origine étrangère comme une menace économique et 3 articles les affichent comme une 

menace de la sécurité. De plus, nous avons constaté qu’aucun de nos articles ne considère les 

migrants ou les réfugiés comme une menace de la culture, bien au contraire. Les citoyens et 

les politiciens gantois voient l’arrivée des réfugiés et des migrants plutôt comme un 

enrichissement de la culture étant donné qu’ils organisent bon nombre d’événements culturels 

et artistiques à propos de la migration. Les Gantois écrivent par exemple des livres ou font des 

films traitant de la vie quotidienne des réfugiés et des migrants. Ils les engagent également 

aux événements comme Filmfestival Gent ou les font participer activement aux expositions. 

Ils rapprochent ainsi les citadins de la vie réelle des réfugiés et favorisent le contact entre eux. 

Nos résultats ne sont donc pas conformes à nos attentes et ne rejoignent pas les études de De 

Cleen et al (2017). C’est la raison pour laquelle, nous devons contredire la deuxième 

hypothèse citée en dessus. 

 

Un troisième élément que notre étude a examiné est la participation des migrants et des 

réfugiés dans les articles de presse publiés lors de la crise migratoire. En particulier, nous 

avons comparé le nombre de citations et de paraphrases exprimées par les réfugiés et les 

migrants à celles des non-réfugiés et des non-migrants. Nous avons formulé l’hypothèse 

suivante au début de notre recherche : 

Hypothèse 3 : Nous partons de l’hypothèse que les réfugiés et les migrants sont moins cités 

que les non-réfugiés et les non-migrants étant donné que De Cock et al (2018) ont démontré 

que les réfugiés sont moins cités que les non-réfugiés dans les articles de presse en Belgique. 

D’autres chercheurs comme Szcepanick (2016) le confirment également, elle montre que ni la 
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perspective des réfugiés ni leurs citations sont présentes dans ses interviews. De plus, 

Vandenberghe, d’Haenens et Van Gorp, (2013) ont démontré dans leurs études que les 

minorités ethniques sont seulement citées dans 2% des cas.  

 Hypothèses 3.1 : En partant de la recherche de De Cock et al (2018), nous supposons que les 

migrants et les réfugiés seront plus cités que paraphrasés.   

Notre recherche confirme nos hypothèses 3 & 3.1 et les études de De Cock et al (2018), de 

Szcepanick (2016) et de Vandenberghe et al (2013).  En effet, 64,66 % des expressions sont 

des citations formulées par des non-réfugiés et des non-migrants. Le nombre de citations 

produites par les réfugiés et les migrants par contre s’élève à 25,03 %. De plus, nous 

constatons qu’aussi bien les migrants et les réfugiés que les non-migrants et les non-réfugiés 

sont moins paraphrasés que cités.  

 

A côté de la représentation et la participation des réfugiés, notre recherche a également étudié 

la perspective dans laquelle les journalistes décrivent les migrants et les réfugiés. Plus 

spécifiquement, nous avons examiné si les journalistes affichent les réfugiés et les migrants en 

groupe ou comme des individus. Nous sommes partis de l’hypothèse 4 :  

Hypothèse 4 : Nous partons du principe que les réfugiés et les migrants sont représentés 

comme un groupe dans la plupart des cas, comme De Cock et al (2018) l’affirme.  

Comme la majorité des articles ont été rédigés dans la perspective collective (61,03%), nos 

résultats confirment l’hypothèse 4 et rejoignent l’étude de De Cock et al (2018). 

Nous avons également vérifié si le person-positivity hypothesis de Masini et Van Aelst (2017) 

s’applique à notre corpus. En particulier, nous avons examiné si les journalistes créent une 

image plus positive des réfugiés et des migrants en les représentant individuellement qu’en 

groupe. Voici l’hypothèse formulée au début de notre recherche : 

Hypothèse 4.1 : De plus, nous pensons que les réfugiés et les migrants en groupe sont affichés 

de manière plus négative que les individus étant donné que Van Gorp (2005) montre que les 

stéréotypes sont liés à une culture ou à un groupe et s’utilisent indépendamment des individus.  

 

Contrairement à l’étude de De Cock (2018) le person positivity bias de Masini et Van Aelst 

(2017) n’est pas applicable à notre corpus. Notre hypothèse 4.1 est partiellement confirmée 

car plus d’articles dans la perspective individuelle était en faveur des réfugiés et des migrants 
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(59,09%) que ceux écrits dans la perspective collective (56,96%). Toutefois, le pourcentage 

d’articles rédigés en leur défaveur était également le plus élevé parmi les articles écrits dans la 

perspective individuelle (13,64%). Cela s’explique par le fait que bon nombre des articles 

individuels traitent des crimes commis par des individus réfugiés. Contrairement aux attentes, 

presque trois quarts des articles qui décrivent les réfugiés et les migrants aussi bien dans la 

perspective collective qu’individuelle était écrits en leur faveur. Il semble donc qu’une 

combinaison de la perspective collective et individuelle crée la meilleure image des migrants. 

Nos résultats ne rejoignent donc pas notre hypothèse ni l’étude de De Cock et al (2018) ou de 

Van Gorp (2005). 

 

Puis, nous avons comparé la représentation des hommes et des femmes dans les articles de 

presse. La fréquence avec laquelle ils ont été mentionnés dans les articles ainsi que 

l’orientation de ces articles ont été examinées. Nous sommes partis des hypothèses suivantes : 

Hypothèse 5 : L’étude de Vandenberghe, Van Haenens et Van Gorp (2015) a démontré que 

les hommes sont plus représentés dans le journal flamand Het Nieuwsblad que les femmes. 

Voilà pourquoi, nous supposons que les hommes réfugiés et migrants sont plus mentionnés 

dans nos articles de presse que les femmes.  

Hypothèse 5.1 : Nous nous attendons également à ce que les réfugiées et les migrantes soient 

représentées d’une façon beaucoup plus positive que les réfugiés et les migrants. Nous nous 

basons sur la théorie de Szcepanik (2016) du réfugié idéal qui est une femme pauvre et 

impuissante. Les médias dépeignent les femmes comme passives, innocentes et vulnérables 

tandis qu’elles considèrent les hommes réfugiés comme plus actifs et même plus agressifs.  

 

Notre étude a confirmé nos attentes. La représentation des femmes réfugiées et migrantes 

dans les articles de presse est bien inférieure à celle des hommes réfugiés et migrantes. En 

particulier, 82,46 % des individus d’origine étrangère dans les articles sont des hommes tandis 

que seulement 24,56% est représentés par les femmes. Par conséquent, nous sommes en droit 

d’affirmer que la voix des femmes réfugiées et migrantes est toujours moins entendue que 

celle des hommes dans les articles de presse. Ces résultats rejoignent les études de De Cock et 

al (2018) et de Vandenberghe et al (2015). 

 

Quant à l’orientation, nos résultats confirment partiellement notre hypothèse et les études de 

De Cock et al (2018). En effet, aucun des articles incluant des femmes réfugiées et migrantes 
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n’a été écrit en leur défaveur. Contrairement aux articles de presse mentionnant des hommes 

réfugiés et migrants, qui comprennent également des articles en leur défaveur. Nos résultats 

révèlent dès lors que les journalistes considèrent les hommes réfugiés comme plus agressifs et 

criminels que les femmes. Ces dernières sont par contre seulement représentées comme des 

victimes innocentes ainsi qu’impuissantes. Toutefois, le pourcentage d’articles en faveur des 

hommes était le plus élevé. 

Finalement, nous avons repéré toutes les métaphores qui référent aux réfugiés et aux migrants 

dans les articles de presse. De notre recherche ressort que les quatre types de métaphores de 

Mommen (2017) apparaissaient dans les articles, à savoir les métaphores de la mer, de la 

guerre, de la jungle et de l’obstruction. Celles de la mer étaient les plus fréquentes. Nous 

pouvons dès lors confirmer notre sixième hypothèse formulée ci-dessous. 

Hypothèse 6 : Nous partons de l’hypothèse que les journalistes réfèrent aux migrants et aux 

réfugiés par le biais des métaphores. Nous avons fondé cette hypothèse sur la recherche de 

Mommem (2017) qui fait la distinction entre quatre types de métaphores, à savoir celles de la 

mer, de la guerre, de l’obstruction et de la jungle. 

En guise de conclusion, nous proposons qu’une étude comparative soit effectuée. Cette 

recherche opposerait le traitement médiatique des réfugiés et des migrants à Gand à celui 

d’une autre ville. De cette manière, la représentation des personnes d’origine étrangère sera 

comparée au niveau communal au lieu de national. Nous découvrirons ainsi si l’affichage des 

migrants et des réfugiés diffère à l’échelle d’une ville. Il serait également intéressant de mener 

la même recherche sur le même plan mais en analysant les articles d’un journal de qualité au 

lieu d’un journal populaire. Cela permettrait de vérifier si les journaux populaires parlent 

d’une autre façon des réfugiés et des migrants que les journaux de qualité. 
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1. NU OOK COHOUSEN MET VLUCHTELINGEN 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  

Vr. 24 Nov. 2017, Pagina 4 

Het Bijgaardehof wordt niet alleen het grootste cohousingproject van Vlaanderen, maar ook een van 
de meest inclusieve. Minstens één unit wordt goedkoop verhuurd aan erkende vluchtelingen. “Door 
de krappe woonmarkt belanden nieuwkomers nu op straat”, zeggen de bewoners. 

Cohousing Bijgaardehof op de site van de oude Malmarfabriek, tussen de Nijverheidsstraat en de 
spoorweg, krijgt vorm. In februari wordt de bouwaanvraag ingediend, in juni zouden de werken 
moeten beginnen. De bewoners, die verdeeld zijn in drie groepen, nemen vanaf 2020 hun intrek in 
de 57 wooneenheden, verspreid over drie gebouwen. Al zeker één groep reserveert één pand voor 
een erkend vluchtelingengezin of een minderjarige vluchteling 
, aangeleverd door Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Een unicum in ons land. Ook de andere twee 
woongroepen overwegen een woning open te stellen. 

“Dit was een unanieme beslissing”, zegt bewoonster Bie Kentane van woongroep Biotope. “De 
woonnood is hoog bij vluchtelingen. Als ze erkend zijn, krijgen ze twee maanden om het 
asielcentrum te verlaten: een veel te korte termijn om iets te vinden op de verzadigde woonmarkt. 
Gevolg: sommigen belanden gewoon op straat.” 

Hoge huurprijzen 

De bewoners wijzen naar het huizentekort in Gent, maar ook naar de slechte woonkwaliteit, hoge 
huurprijzen en discriminatie door huisbazen. “Wij willen hen een betaalbare thuis bieden in een 
kleine gemeenschap”, aldus Kentane. “Zo wordt ook de stap naar de arbeidsmarkt kleiner.” 
Of het pand wordt verhuurd als vast verblijf of als transitwoning, is nog niet bepaald; wél dat de 
huurprijs niet hoger mag zijn dan een derde van het inkomen van de vluchtelingen. Voor de 
financiering is Biotope op zoek naar sociale investeerders die via aandelen hun steentje willen 
bijdragen. 

Een derde van de site wordt bebouwd, twee derde wordt tuin. Hoe de gebouwen er zullen uitzien, 
moet nog worden bepaald. Het architectencollectief Heim adviseert SoGent en het ontwerpbureau 
Bogdan & Van Broeck. “Cohousingprojecten zijn interessante woonvormen voor nieuwkomers, net 
omdat er zo veel interactie tussen de bewoners is”, zegt Jonas De Maeyer. “Wij gaan de architect 
bijstaan, bijvoorbeeld bij de indeling van de ruimte. Die moet zo participatief mogelijk zijn. Naast 
elkaar wonen bevordert de sociale mobiliteit niet.” 

Gated communities 

Volgens De Maeyer moet men erover waken dat cohousings geen gated communities voor de blanke 
middenklasse worden. Bie Kentane sluit zich daarbij aan: “Wij willen tonen dat Gentenaars zélf iets 
aan deze praktijken kunnen doen. We hopen dat anderen ons voorbeeld volgen. In december 
vergaderen we met andere Gentenaars over hoe we nog meer woonprojecten voor vluchtelingen uit 
de grond kunnen stampen.” 

Vergadering burgerinitiatief voor huisvesting van vluchtelingen: Herberg Macharius, 7 december 
19.30 uur. 

Tuly Salumu ■ 

2. “Ik heb hier nieuwe vrienden gemaakt” 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  

Za. 26 Aug. 2017, Pagina 5 
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Televisiekok Dagny Ros maakte vrijdag met vluchteling Ezuldien (24) uit Mosul het achtgangendiner 
klaar dat meer dan honderd jaar geleden werd geserveerd op de opening van de Wereldexpo in Gent. 
Het banket was de inzet van het slotweekend van de tentoonstelling Verlust der Mitte. Die klaagt de 
Westerse dominantie aan, met de wereldexpo als achtergrond. 

De uit IJsland afkomstige kok Dagny Ros stond vrijdag niet in de televisiestudio's van VTM of Njam! 
maar in het café van het SMAK. Daar sneed ze, geholpen door Veerle Suy, een kok in bijberoep en 
voor de gelegenheid sous-chef, en de erkende vluchteling Ezuldien uit Mosul, paprika's en 
champignons de kippengehaktballen die 's avonds werden 
geserveerd. De balletjes waren een variatie op de 'kippenbrochet met hart van sla', één van de acht 
gerechten die in 1913 werden geserveerd. 

Dat het menu op de opening van de Wereldtentoonstelling uitgerekend nu in het SMAK werd 
geserveerd, heeft alles te maken met het opzet van de tentoonstelling van de Zwitser Christophe 
Büchel. Die maakte de afgelopen maanden met een levensechte installatie, binnen en buiten het 
SMAK, een statement over de dominantie van het Westers politieke, economische en sociale 
systeem. Hij deed dat tegen de achtergrond van de Wereldtentoonstelling van destijds. 

In het SMAK waren zalen die eruitzagen als tijdelijke slaapplaatsen, maar ook die gevuld waren met 
koloniale impressies uit Congo. Buiten, tegenover het SMAK, was een kamp opgetrokken met tenten 
en barakken. 

Over de tentoonstelling bestonden nogal wat misverstanden. Tegelijk liep in het SMAK namelijk een 
project waarbij in totaal een veertiental erkende vluchtelingen waren betrokken. “Het ging hier 
helemaal niet om een opvangproject”, zegt Rens De Vent, coördinator van het project. “Het was 

een artistiek begeleidingstraject voor vluchtelingen. Die waren geselecteerd op basis van hun 
interesse in kunst en hun bereidheid om hier 3,5 maand lang onder het oog van bezoekers mee te 
werken in workshops. Zij waren als het ware onze tijdelijke kunstenaars in residence. Zij sliepen hier 
inderdaad, niet in het kamp maar in slaapkamers, afgesloten van de museumruimtes.” 

Chocolade 

Ezuldien (24) uit Mosul (Irak) vindt het spijtig dat het project afgelopen is: “Ik heb hier nieuwe 
vrienden gemaakt, ik voel me hier thuis, ik genoot van de workshops - vooral van die met chocolade. 
Ik doe nu voort met mijn opleiding centrale verwarming en ik wil mijn Nederlands verbeteren. 
Eigenlijk wil ik graag in het museum blijven meewerken.” 

Rudy Tollenaere ■ 

3. “Ik was zo teleurgesteld toen ze ervandoor gingen” 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  

Za. 08 Jul. 2017, Pagina 4 

In juli 2015 verdwenen zeven van de negen leden van de Congolese groep Tout Puissant Kimvuka nog 
voor ze ook maar één noot van hun geplande concerten hadden gespeeld. Bandleider Ewing Sima (30) 
keerde terug naar Congo maar moest daar na bedreigingen de benen nemen. Vandaag is hij erkend 
vluchteling en tijdens de komende Feesten tien dagen lang host bij Kapow, een creatieve plek vlak bij 
de Sleepstraat. 

De verdwijning van de muzikanten van Tout Puissant Kimvuka was groot nieuws in 2015. De 
Congolese band rond Ewing Sima was al vaker in België geweest en zou nu enkele concerten spelen 
op de Zomer van Antwerpen en op de Gentse Feesten. Maar nog voor ze één noot hadden gespeeld, 
gingen zeven muzikanten ervandoor. Ewing Sima wist van niets. “Plots waren ze weg. Ik was in shock. 
En vreselijk teleurgesteld.” 
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Samen met zijn tweelingbroer speelde Sima nog twee 

concerten in het Baudelopark. Ze gaven de verdwijningen aan bij de politie, gingen naar Frankrijk om 
zelf de verdwenen bandleden te zoeken, maar vonden ze niet en keerden naar Congo terug. Bij zijn 
aankomst werd Sima gearresteerd. “Omdat ik mij als muzikant niet wilde laten gebruiken voor 
regeringsdoeleinden, had ik al een moeilijke relatie met de overheid”, vertelt hij. “De verdwijning van 
mijn groep was genoeg reden om mij op te pakken.” 

Graag in België 

Met hulp van vrienden kon hij ontsnappen en de wijk nemen naar Congo-Brazzaville. Van daar 
vluchtte hij met valse papieren naar Frankrijk, waar hij politiek asiel vroeg. Vorig jaar werd hij erkend 
als vluchteling. Hij bleef in Frankrijk wonen, in Evreuil in Normandië, en werkt als pakjesbezorger. 
Tijdens de Gentse Feesten is Ewing Sima tien dagen lang host op de Kapowse Feesten, een tiendaags 
festivalletje bij Kapow, een kunstcollectief dat huist in een voormalig loodsencomplex van de Dienst 
Wegen, Bruggen en Waterlopen van de Stad in Huidevetterken, vlak bij de Sleepstraat. Sima nodigt 
er elke dag muzikanten uit om samen muziek te maken, zoals Lady Linn op vrijdag 14 juli en een 
groep Congolese muzikanten op een Soirée Congolaise op dinsdag 18 juli. Hij kijkt er enorm naar uit, 
zegt hij. “Ik ben zeer graag in Gent, zeker met de Gentse Feesten. De sfeer is hier geweldig. J'adore la 
fête.” 
Waar zijn vroegere bandleden intussen uithangen, weet hij niet precies. “Ik weet dat ze gezond zijn. 
Ik denk dat ze ook in Frankrijk wonen. Meer hoef ik niet te weten. Ze waren voor mij als familie. Hun 
vlucht blijft toch een beetje als verraad aanvoelen.” 

Geen van de zeven verdwenen muzikanten zou zijn erkend als politiek vluchteling. 
Kapowse Feesten, van 14 tot 23 juli, telkens van 16 tot 22 uur bij Kapow, Huidevetterken 24. 

Annelies Rutten ■ 

4. “Smartphone is enige link met het leven dat ze achterlieten” 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  

Vr. 30 Jun. 2017, Pagina 6 

Foto's van familie, sms'jes en WhatsApp-berichtjes. Voor vluchtelingen is hun smartphone vaak de 
enige link met hun thuisland. De Gentse Magnumfotografe Bieke Depoorter liet voor het festival 80 
Days of Summer zeven bewoners van het vluchtelingenponton Reno met de inhoud van hun gsm aan 
de slag gaan. “Wat een geluk dat we die telefoon nog hebben”, zegt Servan uit Syrië. 

Zussie, hoe gaat het met jullie? Hoe is het daar? Gisteren was ik in de fitnessclub. Daarom heb ik niet 
geantwoord. Een WhatsApp-berichtje van 2 maart, van Servan Hussein aan zijn zus in Syrië. De zus 
antwoordt twee uur later. Met ons alles goed, lieverd. Alles oké. 

Hele pagina's vol uitgeschreven sms- en WhatsApp-berichtjes staan in een publicatie die 
Magnumfotografe Bieke Depoorter samen met arabiste Ruth Vandewalle en zeven bewoners van het 
ponton Reno heeft 

gemaakt. Onder de titel Tell Me, How Are You? maakte de groep een krant die inkijk geeft in het 
gevoelsleven van vluchtelingen en asielzoekers. 

Het project wil het dagelijkse leven belichten van mensen die vaak als een homogene groep worden 
beschouwd - 'de vluchtelingen' - maar die natuurlijk allemaal hun eigen leven hebben, met familie en 
vrienden, huizen waarin ze wonen en woonden, en dagelijkse beslommeringen. 

Zestien dagen eenzaamheid 

De smartphone is een uniek venster op dat leven. “Dat raakt mij zo”, zegt Bieke Depoorter. “De 
smartphone is vaak de enige link tussen de vluchteling en het leven dat hij achterliet. De manier ook 
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om dat leven te laten zien. Als je met iemand praat, hoe vaak haalt die dan niet spontaan zijn gsm 
boven om foto's te tonen of berichtjes te laten lezen?” Servan Hussein bevestigt: “Wat een geluk dat 
we die telefoon nog hebben. Tijdens mijn tocht naar België had ik zestien dagen lang geen wifi. Dan 
voel je je zo eenzaam.” 
Depoorter was eigenlijk gevraagd om voor de tentoonstelling 80 Days of Summer zélf vluchtelingen 
te fotograferen. “Maar ik wilde veel liever hén aan het woord laten”, zegt ze. 

Naast foto's en berichtjes uit gsm's bevat de krant ook teksten en foto's die de vluchtelingen 
maakten in Gent 
. Ze geven een zeldzame, beklijvende blik in slaapkamers, keukens, fitnesscentra. “Ook voor ons is 
het confronterend om het allemaal gedrukt te zien staan”, zegt Servan.. 

De kranten liggen in de schatkamer van de Sint-Baafsabdij. Elke bezoeker mag een exemplaar 
meenemen. 

Annelies Rutten & foto’s david van hecke ■ 

 

5. Topjournalist debatteert over vluchtelingen 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  

Di. 20 Jun. 2017, Pagina 3 

Vandaag is Wereldvluchtelingendag, maar Gent zet ontheemden de hele week op het voorplan. Op 
het programma: een debat met de Britse Midden-Oostenjournalist Robert Fisk (foto), speeddates met 
mensen op de vlucht en interculturele kunst. 

Wereldwijd zijn meer dan zestig miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. In 
2001 doopten de Verenigde Naties 20 juni om tot Wereldvluchtelingendag en ter gelegenheid van 
die dag is in Gent heel wat te doen. 
Grenzen aan bescherming? Dat is het onderwerp van het actualiteitsdebat dat nu donderdag, 22 juni, 
plaatsvindt in het ICC in het Citadelpark. Gerenommeerd oorlogsverslaggever Robert Fisk (van de 
krant The Independent) schetst de huidige situatie in het Midden-Oosten, daarna volgt een debat 
met onder anderen nog Laila Ben Allal (CNN) en Jens Franssen (VRT). 

Literatuur, kunst, slam poetry en muziek, allemaal met een intercultureel kantje. De Handelsbeurs 
wordt nu donderdag een (gratis) ontmoetingsplek voor cultuurliefhebbers. Op KouterSound kan je 
nieuwe woorden, vormen, klanken en smaken leren kennen. 

Twaalf erkende vluchtelingen tonen in het SMAK een ongemakkelijke realiteit. Ze verblijven er in een 
tentenkamp en vandaag tussen 14 en 15 uur is het mogelijk om met hen te praten. Onder het motto 
'Praat eens mét en niet over een vluchteling' worden speeddates georganiseerd. Neem plaats en ga 
in gesprek. (adh) 
www.solidair. stad.gent/kalender 
 

 

6. “Eindelijk hoop op een vaste job” 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  

Za. 03 Jun. 2017, Pagina 3 

Hoogopgeleid, een architectendiploma op zak, maar werkloos. De Syrische vluchteling Sameh 
Alhamed is een van de 320 vluchtelingen die de Stad Gent aan een job wil helpen met steun van 
Europa. Almahed loopt nu stage bij het Mobiliteitsbedrijf. “De zoektocht naar werk is aartsmoeilijk als 
je de taal niet spreekt.” 
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De plannen van de Sint-Michielsparking digitaliseren, een voorontwerp maken voor een 
parkeertoren aan The Loop, opmetingen doen én Nederlandse les volgen. Sameh Alhamed zit bij het 
Mobiliteitsbedrijf tot over zijn oren in het werk. Toch loopt hij rond met een grote smile op zijn 
gezicht. “Ik leer hier op korte tijd enorm veel bij”, zegt hij. 

Een opluchting, want zelfs als hoogopgeleide vluchteling is de zoektocht naar werk niet eenvoudig. 
“Ik ben al bijna twee jaar in België en had stilaan de hoop opgegeven om een baan te vinden. Daar 
komt bij dat mijn buitenlandse architectendiploma hier misschien niet geldig is. Het kan 
nog maanden duren vooraleer daarover een beslissing valt. Ik wil zo graag wérken, en nu moet ik 
wellicht nog een of twee jaar bijstuderen. Met deze stage heb ik voor het eerst weer hoop op het 
vinden van een vaste baan.” 

De stage van Alhamed kadert in het Europese project Werkplek Vluchtelingen Gent, dat in twee jaar 
tijd 320 vluchtelingen sneller aan een job wil helpen. Broodnodig, want in Gent wonen zowat 2.600 
vluchtelingen: 2.100 erkende en subsidiair beschermden, en 500 asielzoekers. Mensen die gemiddeld 
pas na één à twee jaar op zoek gaan naar werk. 
Sneller leren dankzij job 

“Vluchtelingen worden vaak pas aan een job geholpen als hun taallessen achter de rug zijn”, zegt 
Britt Roels, coördinator van het project. “Wie geen Nederlands spreekt, krijgt minder kansen op de 
reguliere arbeidsmarkt. Toch kunnen veel anderstalige vluchtelingen ook goede competenties 
voorleggen.” 

De Stad krijgt 800.000 euro van Vlaanderen en de Europese Commissie om nieuwkomers 
onmiddellijk in het werkveld te smijten. “Het vergt extra inspanningen van werkgevers, maar we 
stellen vast dat vluchtelingen sneller Nederlands leren als ze een job hebben.” 

“Taal is alles”, zegt Alhamed. “Dankzij mijn collega's leer ik elke dag nieuwe woorden bij.” 

Vrijwilliger 

Momenteel staat de teller op 200 vluchtelingen die begeleid worden via een traject zoals een stage, 
vrijwilligerswerk of werkplekleren. Geen échte job, en dus ook geen vast loon. “Ik verdien nu 
ongeveer 1 euro per uur, bovenop mijn leefloon”, zegt Almahed. “Dat is niet veel, natuurlijk. En ik 
heb een gezin om te onderhouden.” 

Alhamed 'proeft' van verschillende jobs. Binnenkort stroomt hij alweer door naar een nieuwe plek. 
Zijn collega's zien hem niet graag vertrekken maar geld om hem vast in dienst te nemen, is er 
voorlopig niet. 

Toch is Alhamed gelukkig. “Ik ben realistisch. In Syrië had ik door de oorlog al helemaal geen uitzicht 
op een job.” 

Tuly Salumu ■ 

7. Tussen vluchtelingen en breakdance 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  

Vr. 02 Jun. 2017, Pagina 6 

Het straattheaterfestival Miramiro heeft een nieuw logo, een nieuwe huisstijl en een nieuwe website. 
Voor het laatst slaat het de tenten op het Coyendansplein op, in de Machariuswijk . 

Van 14 tot en met 18 juli organiseert Miramiro 110 voorstellingen en workshops met dans, circus en 
theater op veertien verschillende plekken. Het kloppende hart blijft de site rond de Sint-Baafsabdij. 
Volgend jaar willen ze op een andere plek zitten. “We móéten niet weg, maar na tien jaar is het tijd 
voor een andere wijk”, zegt Celine Verkest, artistiek directeur. Op de vorige Gentse Feesten lokte het 
festival 60.000 bezoekers, 
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Een opmerkelijke voorstelling is Fugit van het Spaanse Kamchatka. De wandeling begint ergens in het 
noorden van Gent. “Het is een interactief eerbetoon aan die moedige mensen die alles opgeven in 
een zoektocht naar een beter leven”, zegt Verkest. “De toeschouwers worden vluchteling. Sterk.” 
Miramiro ondersteunt creaties zoals van het Gentse circus Katoen. Together We Stand is een 'battle' 
tussen de acht beste breakdancegroepen van België en Nederland. Op 16 juli om 23 uur is er het 
vuurwerk van Cliff Hooge en HC Pyrotechnics, op muziek van Kenji Minogue. (kvk) 

www.miramiro.be 

8. “Eigenaars gooiden telefoon neer” 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  

Do. 27 Apr. 2017, Pagina 2 

“Een woning zoeken? Alleen lukte het me niet”, getuigt Hussam Abumiri (33), die als vrijwilliger in de 
Olijfboom in de Forelstraat werkt. De man vluchtte zo'n twee jaar geleden uit Palestina en woont 
sinds een jaar in Gent. “Zodra ze hoorden dat ik een vluchteling was, gooiden eigenaars gewoon de 
telefoon neer. Ik heb vier maanden naar een woning moeten zoeken. Uiteindelijk is het me gelukt via 
de Woonwinkel van de Stad.” 
Collega Ali Mekdad (31) uit Syrië verklaart waarom het zo moeilijk is. “De meeste vluchtelingen die 
pas erkend zijn, hebben nog geen werk. Dat schrikt eigenaars af. Daar komt dan nog eens bij dat we 
door geldgebrek de huurwaarborg niet zomaar kunnen leggen.” 

Ook hij heeft een half jaar geduld moeten oefenen voor hij iemand vond die aan hem wilde 
verhuren. Nu woont hij met zijn vrouw en dochter in een appartementje in Destelbergen. “In Gent 
lukte het gewoonweg niet.” (tsa) 
 

9. “Een huis zoeken als vluchteling? Mission impossible” 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  

Do. 27 Apr. 2017, Pagina 2 

Sinds de asielcrisis woont er een recordaantal vluchtelingen in Gent en dat botst met de krappe 
woningmarkt. Dat blijkt uit een eerste analyse van de Taskforce Vluchtelingen, die anderhalf jaar 
geleden werd opgericht. “Voor nieuwkomers is het vinden van een betaalbare woning echt een 
mission impossible”. 

De asielcrisis heeft haar impact op Gent niet gemist. Er wonen zo'n 2.500 vluchtelingen in de stad, 
waarvan zo'n tweeduizend erkende. Zij slagen er niet in om op eigen houtje een betaalbare woning 
te vinden (zie kader). Denk daar de honderden Oost-Europese krakers bij én de stampvolle 
daklozenopvang, en je weet: Gent heeft een probleem. 
Gezinshereniging 

“De woningmarkt kreunt inderdaad onder de toestroom”, zegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens, die 
terugblikt op anderhalf jaar Taskforce Vluchtelingen, het platform waarin OCMW, stadsdiensten en 
middenveld samen de uitdagingen efficiënt proberen aan te pakken. “En het einde is nog niet in 
zicht: de komende maanden zal het aantal vluchtelingen door gezinshereniging zeker nog toenemen. 
Op de overvolle sociale huurwoningen hebben ze geen voorrang. Er zijn dringend meer betaalbare, 
kwaliteitsvolle woningen nodig.”, aldus Coddens. 

Voor vluchtelingen is de zoektocht naar een woonst een zenuwslopende opdracht. “Eens ze erkend 
zijn, begint de klok te tikken”, zegt Annemie Van Hoecke, van de dienst Wonen. “Dan hebben ze twee 
maanden de tijd om een woning te vinden. Lukt dat niet, dan staan ze op straat.” 

Toch gebeurt het nauwelijks dat pas erkende vluchtelingen op straat moeten slapen. Van Hoecke: 
“Onze woonbuddy's zorgen ervoor dat het zo ver niet komt. In totaal hielpen ze al 31 mensen aan 
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een woning.” Ondanks hun inspanningen slagen de woonbuddy's er toch niet altijd in om voor 
iedereen tijdig een woonst te vinden. Ze stoten op het krappe budget van de cliënt, argwaan bij de 
verhuurders... Om “tijd te kopen”, zijn er als laatste redmiddel een tiental doorgangswoningen. “Daar 
kunnen dakloze vluchtelingengezinnen tijdelijk terecht”, zegt Coddens. “Zo zorgen we ervoor dat zij 
de “klassieke” arme Gentenaars in de overladen nachtopvang niet verdringen.” 

 

10. SMAK brengt expo naar Iraakse stad 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  

Za. 21 Jan. 2017, Pagina 5 

SMAK-directeur Philippe Van Cauteren heeft in Irak de tentoonstelling Invisible Beauty geopend, in 
aanwezigheid van premier Barzani van de Koerdische autonome regio. De expo was al in Venetië en 
het SMAK zelf te zien. “Mosul ligt 50 km verder, daar woedt de oorlog, maar hier is het relatief veilig”, 
zegt Van Cauteren. 

De tentoonstelling loopt in Erbil. “Dat is de politieke en economische hoofdstad van de Koerdische 
autonome regio in het Noorden van Irak. Onze droom was om de expo naar Bagdad te brengen, 
maar een gebrek aan veiligheid maakte dat onmogelijk”, aldus Van Cauteren. 

Geen nagels in het erfgoed 

Donderdag heeft hij met Nechervan Barzani, de premier van Iraaks Koerdistan, de expo geopend in 
de zesduizend jaar oude citadel. Omringd door wel twintig veiligheidsagenten. “Aangezien die citadel 
werelderfgoed is, beschermd door Unesco, mochten we geen nagels in de muren slaan. We vonden 
een creatieve oplossing.” 

Het is de eerste keer dat er een internationale expositie plaatsheeft. Van Cauteren: “Er werd 
Koerdisch, Arabisch en Engels door elkaar gesproken. Ik ben er ontzettend blij mee. Fotograaf Latif Al 
Ani, de 84-jarige godfather van de Iraakse fotografie, was erbij, net als kunstenaars Akam Shex Hadi 
(foto), Rabab Ghazoul (video) en Salam Atta Sabri (tekeningen). Haider Jabbar (schilderijen), die als 
erkend vluchteling in Gent verblijft, was er niet.” 
Vrijdag overhandigde de groep kunstenaars 30.000 euro aan vluchtelingenorganisaties. Vorig jaar 
hadden ze met vluchtelingen uit de kampen ter plaatse het boek Traces of Survival gemaakt. 

Begin 2015 trok Van Cauteren naar Bagdad op vraag van de Ruya Foundation, een groep Irakezen die 
ondanks de oorlog cultuur in hun land willen promoten en beschermen. Voor de biënnale in Venetië 
stelde de SMAK-directeur een expositie samen met kunst die een commentaar was op het geweld en 
het lot van de bevolking. 

De expo uit Venetië was afgelopen jaar te zien in het SMAK, en sinds donderdag en nog tot en met 16 
februari dus in het Iraakse Erbil. 

“Ongelooflijke moed” 

“Irak is een land waar het niet vanzelfsprekend is om een tentoonstelling georganiseerd te krijgen”, 
vertelt Van Cauteren. “Het getuigt van een ongelooflijke moed 

en dynamisme dat de Ruya Foundation het voor elkaar kreeg dat de kunstenaars eindelijk hun werk 
aan het publiek in eigen land kunnen tonen. Dit is het begin van veel meer.” 

Eind februari opent in het Institut du Monde Arabe in Parijs nog een buitenlandse tentoonstelling die 
Philippe Van Cauteren heeft samengesteld. Daar zal werk te zien zijn uit de uitgebreide collectie van 
moderne en actuele kunst uit de Arabische regio van de Barjeel Art Foundation (BAF), gevestigd in de 
Verenigde Arabische Emiraten. 
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karel van keymeulen ■ 

11. Tuchtstraf voor agent na racistische Facebookposts 

Het Nieuwsblad*,  

Do. 12 Jan. 2017, Pagina 16 

De agent van de Gentse lokale politie, die dinsdag vrijgesproken werd nadat hij op Facebook 
racistische opmerkingen had gemaakt, oefent binnendienst uit en heeft een tuchtstraf gekregen. Dat 
meldt de lokale politie in een bericht op Facebook. 

De 52-jarige agent van de Gentse politie plaatste op zijn profiel op Facebook onder meer boven een 
foto van zwarte Amerikanen die een politiewagen aanvallen en een foto van bavianen die een auto 
bespringen: “Zoek de verschillen ... Die apen kan je nog iets aanleren. Die zwarten uit de jungle niet.” 
Bij een foto van een vluchteling uit Syrië schreef hij: “Onderweg naar een levenslange all-
inclusivevakantie in Nederland en België. En wij maar betalen!” 
Het parket oordeelde dat er voldoende aanwijzingen waren voor een inbreuk op de 
antidiscriminatiewet, maar de Gentse correctionele rechtbank sprak de man vrij. Het Gentse hof van 
beroep bevestigde dinsdag die uitspraak. 

De politieman oefent nu een binnendienst uit zodat de objectiviteit bij zijn optreden niet in vraag kan 
worden gesteld en hij kreeg een tuchtstraf. (blg) 

12. “Stuur ons niet weg. GENT IS ONZE THUIS!” 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  

Za. 07 Jan. 2017, Pagina 4 

Kamertjes van een paar vierkante meter. Stapelbedden, een tafeltje en wat stoelen. En toch is de 
Reno, het vluchtelingenponton, een thuis geworden voor honderden vluchtelingen. Vanaf volgende 
week verhuist iedereen. Op 5 maart gaat het ponton aan de Rigakaai dicht. De mensen wachten bang 
af. Ze weten niet waarheen ze worden gestuurd. “We willen hier écht niet weg. Gent is onze thuis 
geworden.” 

Het verhaal van het opvangponton Reno is er een met een moeizaam begin maar met veel mooie 
hoofdstukken. De komst van het drijvend asielcentrum veroorzaakte in maart vorig jaar een storm 
van protest. Buurtbewoners waren ongerust. Journalisten vroegen zich af of die voormalige 
gevangenisboot wel geschikt was om gezinnen met kinderen op te vangen. Maar sinds de start zijn er 
geen noemenswaardige incidenten gebeurd en integreerden de asielzoekers dankzij inspanningen 
van personeel en Stad. Zo was er de geslaagde samenwerking 

met Cirq en DOK, verschillende sport- en kunstlessen en een uitgebreide buddywerking. 

Voor de verhuisoperatie begint, mocht De Gentenaar samen met de bewoners afscheid nemen van 
het ponton. De leefomstandigheden in die schuit zijn allesbehalve luxueus. We zien smalle gangen 
met lage plafonds, een sobere recreatieruimte met een aftandse pingpongtafel, kleine kamers en 
gemeenschappelijke keukentjes. Maar toch maakten het voorbije jaar honderden asielzoekers er een 
warme thuis van. De kamers zijn opgesmukt met tapijten, fotokaders en servies uit hun vaderland. In 
de gangen is er altijd wel ergens een gezellige koffieklets. Wanneer we de asielzoekers persoonlijk 
spreken, zien we een ander gezicht. Een van onzekerheid en angst, nu hun thuis op 5 maart 
onverbiddelijk de deuren sluit. Allemaal schreeuwen ze het uit: “Laat ons in Gent blijven”. 
Laat me nu toch niet alleen 

Op de gang horen we iemand gitaar spelen. Een bekend liedje: Laat me nu toch niet alleen. Radeloos, 
en verloren. Johan Verminnen. In zijn kamer zingt Milad Ahmadjar (29) uit Afghanistan het 
ingetogen. 



69 
 

 

Want ik ben reeds lang op reis ... En zo moe, kom en bevrijd me. Neem me mee naar je land. Vol 
muziek en vol dromen. 

De tekst is Milad en zijn familie op het lijf geschreven. “We 

zijn moe. Sinds vijf maanden wonen we hier en nu we eindelijk onze draai beginnen te vinden, 
moeten we weg. Al voor de tweede keer: ook in Turnhout moesten we na enkele maanden weg 
omdat het centrum sloot. En ook toen wisten we maar enkele dagen op voorhand waar naartoe. Dat 
zorgt voor veel stress. Dit is niet wat we voor ogen hadden toen we in België toekwamen.” 

Naast hem zit mama Shakila (51) te breien, zus Mina (25) is aan het studeren. “Ik volg Nederlandse 
les. Over drie weken heb ik examen, hopelijk zijn we hier dan nog. Want we willen vooruit in het 
leven,” vertelt ze. 

Festivalbandjes 

In een van de keukens kookt de jonge Afghaan Abbas (22) zijn potje: spaghetti met verse groentjes. 
In verrassend vlot Nederlands vertelt hij welke Gentse buurt hij vooral zal missen. “Ik vind de 
Sleepstraat top: je eet er de lekkerste pizza's.” 

Enkele deuren verder treffen we de Irakees Omar Hussein (29) op zijn kamer. Ook bij hem komt de 
verhuizing aan als een mokerslag. “Het heeft me bloed, zweet en tranen gekost om me aan te passen 
aan het leven op de boot. Ik ben bang van water, dus ik zag het hier eerst echt niet zitten. Maar ik 
heb doorgebeten.” Omar huurde een plooifiets en stortte zich op het vrijwilligerswerk. Op talloze 
grote evenementen in de stad, zoals Wildemannen en Woestewijven, hielp hij een handje. Trots 
toont hij zijn arm vol festivalbandjes. “Nu ik Gent als mijn broekzak ken, moet ik verhuizen. Ik heb 
hier veel vrienden gemaakt, ook Gentse. Kerst mocht ik zelfs doorbrengen bij mijn vriend Johan en 
zijn familie. Die moet ik weer achterlaten.” 
Geen happy end 

Personeel en Fedasil proberen elke vluchteling een warme verhuizing te bezorgen, maar toch ziet het 
er niet naar uit dat het verhaal van het opvangponton zal eindigen met een happy end. Meer dan 
vijftig bewoners hebben ernstige psychologische problemen. Voor hen kan een verhuizing een 
terugval betekenen. De eerste gezinnen met schoolgaande kinderen vertrekken volgende week - niet 
tijdens de schoolvakantie, zoals gehoopt. Zij zijn te zwaar aangeslagen om iets te zeggen. Maar de 
meesten houden de moed erin. 
Even later komen we Omar nog tegen. Breed lachend is hij op zijn fiets alweer de stad aan het 
verkennen. 

Tuly Salumu & foto’s Florian Van Eenoo ■ 

13. Spoor van brieven door Gent 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  

Vr. 30 Dec. 2016, Pagina 3 

De weg tussen Gent-Sint-Pieters en de Zuid lag gisteren vol met brieven van vluchtelingen die 
vastzitten op het Griekse eiland Chios. Lezers kunnen een brief terugschrijven. De organisator van de 
actie overhandigt die persoonlijk aan de vluchteling. 

“Voordat ik een vluchteling was, was ik een normaal mens, zoals jij. We hadden een school, vrienden 
en een mooi huis. Alle vluchtelingen hadden hun eigen leven en werkten net zoals jij. Ja, we zijn uit 
ons land gezet, maar wij willen dit helemaal niet. De oorlog heeft ons verplicht ons land te verlaten. 
Het is niet eerlijk om te zeggen dat vluchtelingen profiteurs en terroristen zijn.” 
Dat schrijft de amper 19-jarige Vidyana, afkomstig uit de Syrische stad Aleppo en nu al vier maanden 
op Chios. In opdracht van Labo, een Gentse vzw die werkt aan emancipatie en sociale verandering, 
schreef ze een brief waarin ze vertelt over haar situatie. Nog 
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tientallen andere vluchtelingen op het eiland deden hetzelfde. Medewerkers van Labo verspreidden 
de brieven gisteren tussen het Sint-Pietersstation en de Zuid. 

“Zo leren voorbijgangers de mens achter de vluchteling kennen”, hoopt Hannah Desmet van Labo. 
“Het zijn slachtoffers die al maanden in erbarmelijke omstandigheden vastzitten in een soort 
concentratiekamp. Onlangs is een van de vluchtelingenkampen op Chios nog aangevallen door een 
fascistische beweging die met stenen gooide en tenten in brand stak.” 
Voorbijgangers die de brieven hebben gevonden en gelezen, kunnen een brief terugschrijven. LABO 
overhandigt die persoonlijk aan de geadresseerde vluchteling. 
Malou Verbist (22) uit Dendermonde zal een brief naar de Syriër Hasan schrijven. “Ik besef dat ik in 
de praktijk weinig verander, maar ik wil hem een hart onder de riem steken. Ik studeer rechten en wil 
mijn diploma halen en werken. Hij wil ook afstuderen, maar kan dat niet, door een oorlog waarmee 
hij niets te maken heeft.” 

Behalve de vluchtelingen meer mens maken, hoopt LABO op termijn ook het Belgische en Europese 
beleid te veranderen. “Er is geen vluchtelingencrisis, maar een solidariteitscrisis. Vluchtelingen 
hebben recht op een veilig onderkomen. Het gaat hier om mensen en mensen kunnen nooit illegaal 
zijn”, zegt Hannah Desmet. 

labovzw.be 

Sander Luytenfoto’s frederiek vande velde ■ 

 

14. “Ik spreek Nederlands, heb een job én Vlaamse vrienden” 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  

Vr. 23 Dec. 2016, Pagina 4 

Vluchtelingen en integratie: het blijft een moeilijk verhaal, ook in onze stad. De jonge Afghaan Khaled 
Fazely (30) bewijst dat het toch kan. In vier jaar vond hij een job, een huis en een grote vriendenkring. 
“Nu is het mijn beurt om andere vluchtelingen te helpen integreren.” 

“Ik vind Gent vree wijs. Het is een moderne en veilige stad, die ook nog eens enorm open is. Ik ben 
hier gelukkig.” 
Khaled Fazely is hier nog maar vier jaar, en voelt zich toch als een vis in het water in onze stad. Sinds 
hij Afghanistan ontvluchtte, werkt hij hard aan de opbouw van een nieuw leven. Hij spreekt goed 
Nederlands, vond een leuk huis en heeft een vaste job als administratief bediende bij het OCMW. 
“Maar dat is niet alleen mijn verdienste. Gaandeweg heb ik de juiste mensen ontmoet die me 
hebben begeleid tot waar ik nu sta.” 

Khaled is een van de rolmodellen die de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken (N-
VA), inzet om Afghaanse jongeren die het spoor bijster zijn, vlotter te doen integreren. “Er is zo veel 
in mij geïnvesteerd, nu is het mijn beurt om andere vluchtelingen op weg te zetten.” 

Zo organiseert Khaled discussieavonden over seksuele gezondheid, gevoelens en verdriet. “Dat is 
broodnodig. Die jongeren zitten vaak midden in hun puberteit en weten niet hoe het er hier aan 
toegaat. De cultuurschok is groot: jullie kunnen zo direct zijn.” 

Soms neemt hij ze mee op uitstap, naar de cinema bijvoorbeeld. “Dan kunnen ze stoom aflaten, want 
vaak kampen ze met heel veel stress, frustraties en onzekerheid. Logisch: ze moeten van nul 
beginnen, niet wetende of ze mogen blijven of niet. Dat kan lang aanslepen.” 

Integratietraject te traag 
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Khaled is erkentelijk voor alle kansen die hij heeft gekregen, al vindt hij dat het integratietraject van 
de overheid best sneller kan. “De inburgeringscursus schiet tekort. In tien sessies iemand integreren, 
is onmogelijk. Zeker als het lesmateriaal nog eens van slechte kwaliteit is.” 

Dat de meeste vluchtelingen in Gent pas werk beginnen te zoeken na één à twee jaar, verbaast hem 
dus niet. En evenmin dat de Stad een tewerkstellingsproject voor 320 vluchtelingen (Werkplek 
Vluchteling) in het leven moeten roepen om hen aan een baan te helpen. Waarom vinden 
nieuwkomers maar geen plaats op onze arbeidsmarkt? “Daar heb ik geen pasklaar antwoord op. Ik 
geloof dat iedereen met genoeg ambitie en motivatie aan een job kan geraken. Al heb ik makkelijk 
spreken: ik ben jong en hoogopgeleid. Ik was communicatieverantwoordelijke op de VN-ambassade.” 
Khaled vraagt begrip voor zijn lotgenoten. “Het is aartsmoeilijk om in een vreemd land van nul te 
beginnen, ver weg van je familie. Ik heb mijn ouders, drie zussen en broer moeten achterlaten. Ik mis 
hen nog elke dag.” 

Om niet te veel te piekeren, blijft hij bezig. In zijn vrije tijd verdiept hij zich in het Gentse dialect - 
“Mijn frank is gevallen, ken je dat?” - en speelt hij voor stadsfotograaf. “Mijn favoriete plek? 's 
Avonds is dat zonder twijfel de Graslei. Die plek geeft de ziel van de stad weer.” 

Tuly Salumu ■ 

 

15. Gent telt een derde meer erkende vluchtelingen 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  

Do. 15 Sep. 2016, Pagina 5 

Gent telt, vergeleken met een jaar geleden, 30 procent meer erkende of subsidiair beschermde 
vluchtelingen. De teller staat op 1.800. “Het is net beheersbaar”, zegt Rudy Coddens (SP.A), OCMW-
voorzitter. 

Terwijl het aantal asielzoekers in ons land drastisch is gedaald, is in Gent het aantal vluchtelingen met 
een derde gestegen. Daar zit de komst van het ponton Reno, dat nu 241 vluchtelingen opvangt, voor 
iets tussen. Naast de erkende vluchtelingen, bijvoorbeeld omdat hun leven in gevaar is, zijn er 
subsidiair beschermde vluchtelingen. Dat zijn vluchtelingen die gevlucht zijn voor oorlog, zoals in 
Syrië. Als het conflict voorbij is, kunnen ze terugkeren. 
“Alle centrumsteden en zeker de grote steden zijn aantrekkelijk voor erkende vluchtelingen. In Gent 
heb je al een grote Afghaanse gemeenschap. Die mensen zoeken elkaar op. Maar wij moesten in een 
jaar tijd 400 mensen opvangen met het OCMW, een leefloon 
geven, huizen en jobs zoeken. Gelukkig is vorig jaar een taskforce opgericht. Dankzij samenwerking 
van Stad, OCMW, CAW, middenveldorganisaties en vrijwilligers kunnen we het aan. Wij zetten extra 
woningzoekers in. Tegen eind dit jaar zullen we een 25 doorstroomwoningen hebben. Van de 520 
mensen die we via artikel 60 tewerkstellen is een kwart vluchteling”, zegt Coddens. (kvk) 
 

16. Staande ovatie voor Syrische vluchteling uit Eeklo 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Meetjesland - Leiestreek,  

Do. 11 Aug. 2016, Pagina 3 

De Syrische vluchteling Rami Anis (25) heeft de harten van het publiek in Rio veroverd. De twintiger 
die in Eeklo woont en in Gent traint, zwom een persoonlijk record op de Olympische Spelen. “Dit is een 
droom waaruit ik niet wil ontwaken”, zegt Rami. 

U wist het of u wist het niet, maar afgelopen dinsdag was een hoogdag voor de sport in Eeklo. 
Zesendertig jaar na Carine Verbauwen sprong opnieuw een inwoner van Eeklo in het Olympisch 
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zwembad. Die eer was weggelegd voor de 25-jarige Rami Anis, een Syrische vluchteling die pas begin 
dit jaar in Eeklo terechtkwam na omzwervingen via Turkije en Charleroi. 
Zware training 

In Eeklo kwam hij onder de vleugels terecht 

van zwemkampioene Carine Verbauwen, die hem in het Gentse zwembad Rozebroeken 
klaarstoomde voor de Olympische Spelen. De eerste twee weken trainden ze zes dagen per week, 
daarna acht of negen keer per week. Op twee maanden tijd verloor Rami maar liefst dertien 
kilogram. 

In juni kwam dan het verlossende telefoontje dat Rami samen met negen andere vluchtelingen, 
onder wie zijn achttienjarige landgenote Yusra Mardini, mocht deelnemen aan de Spelen onder de 
olympische vlag. Eind juli reisde Rami samen met Carine richting Rio om zijn droom waar te maken. 

Glunderen 

Tijdens de openingsceremonie van de Spelen vorige week vrijdag genoot Rami al met volle teugen, 
maar afgelopen dinsdag was zijn grote moment dan eindelijk aangebroken. 

Iets voor middernacht dook hij het water in voor de reeksen van de 100 meter vrije slag. “Hij is geen 
crawlzwemmer, maar ik wil dat hij weet hoe alles in elkaar zit en de stress een stuk kleiner is 
wanneer hij op 11 augustus de 100 meter vlinderslag zwemt, zijn sterkste nummer”, zei Carine 
Verbauwen voor aanvang van de Spelen. Crawl is dan wel niet zijn sterkste discipline, toch zwom 
Rami met een tijd van 54.25 seconden naar een persoonlijk record. Geen wereldtijd, maar wel heel 
respectabel. Zo zwom onze beste Belgische zwemmer naar een tijd van 48.46. 

Overleven 

Maar andere atleten werken dan ook jaren aan de weg naar de Spelen, terwijl Rami de jongste jaren 
vooral dacht aan overleven in zijn geboortestad Aleppo. Het publiek in Rio gaf Rami dan ook meer 
dan verdiend een staande ovatie na zijn race. “Dit is echt ongelooflijk. Het voelt aan als een droom 
waaruit ik niet wil ontwaken”, zei Rami aan de internationale pers na zijn race. 

“Het voelt wel raar om niet onder mijn eigen vlag deel te nemen. De oorlog heeft de droom van veel 
van mijn landgenoten verwoest. Ik hoop dan ook dat ik op de Spelen van 2020 in Tokio kan 
deelnemen onder de Syrische vlag.” Vandaag zwemt Rami de reeksen van de 100 meter vlinderslag. 
Rond 18.30 Braziliaanse tijd, dat is opnieuw rond middernacht bij ons. 

MATTHIAS COLPAERT ■ 

17. “We zijn niet van hier, maar wij verdienen ook een leven” 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  

Za. 16 Jul. 2016, Pagina 4 

Met BataHlan heeft vzw CirQ weer een stevige stunt uitgewerkt. Hun pleintje staat dit jaar in het 
teken van de vluchtelingencrisis. Je kunt er onder meer een 'containerervaring' opdoen, supporteren 
voor de show So You Think You Can Stay of gewoon een pint bestellen bij Mahmud of Soraya. 

BataHlan heet het pleintje in de Willem de Beersteeg dit jaar.  Ahlan is Arabisch voor welkom. 
BataHlan is een soort land van melk en honing; de rest van de Feestenzone één groot 
vluchtelingenkamp. Maar wie dacht dat hij het Beloofde Land zomaar binnenkomt, is eraan voor de 
moeite. 

Bij de ingang is er strenge paspoortcontrole. Het gevaar voor uitwijzing dreigt altijd. “Ge moet maar 
zorgen dat uw papieren in orde zijn.” Tip: na de eigenaars van dreadlocks de voorbije jaren, zijn 
hipsters dit jaar de belaagde doelgroep. Mannen met baarden kijken maar beter uit. 



73 
 

 

Dobberen in de Leie 

CirQ trekt de filosofie dit jaar wel erg ver door. Twee op de drie medewerkers zijn asielzoekers, 
gerekruteerd op het vluchtelingenponton Reno en in opvangcentra in de Doornzelestraat en in Sint-
Niklaas. “We konden dit maar echt doen werken door vluchtelingen te betrekken”, zegt coördinator 
Xavier Cloet. 

De vluchtelingen bemannen de acts, het onthaal, de kinderanimatie, en ze tappen de pintjes. Bij de 
start van de Feesten hadden de meesten nog geen idee welke gekte hen te wachten staat. “Ik laat 
het allemaal over mij heen komen”, zegt Mahmud, een Syriër. Hij is een van de acteurs uit Den 
Grooten Oversteek, de dagelijkse voorstelling van regisseur Ruud Gielens waarin vijf asielzoekers als 
drenkelingen in het water van de Leie dobberen. 

Humor gebruiken om een maatschappelijk thema aan te kaarten: het is een beproefde methode van 
CirQ maar voor sommige vluchtelingen best wel wennen. “Maar misschien is het de beste manier”, 
zegt Mazen Yaghi, nog een Syriër die in BataHlan Refu Travel bemant, een reisbureau dat vakanties 
aanbiedt naar “prachtige steden als Homs, Palmyra of Bagdad”. 

Mazen was in Syrië sales manager. “Europeanen hebben er geen idee van hoe ons leven in ons 
thuisland was. Ik hoop dat dit hen helpt om het te begrijpen. Neen, wij zijn niet van hier. Maar wij 
verdienen ook een leven.” 

Vluchtelingenkampje bouwen 

Wat valt er in BataHlan nog te beleven? Er staat een container waar bezoekers 'containerervaring' 
kunnen opdoen. In de kinderzone kunnen de kleinsten 'vluchtelingenkampje bouwen'. Er wordt elke 
dag een vluchteling geveild, die bij de winnaar thuis klusjes komt opknappen. Er is de dagelijkse show 
So You Think You Can Stay en je kunt supporteren voor de virtuele wandelaar Noël, die gedurende 
tien dagen de tocht van Griekenland naar Gent op een loopband aflegt. 
“We zitten soms misschien op het randje”, zegt Xavier Cloet. “Maar we maken wel een heel straf 
statement.” 

Opvallend: ook op andere pleinen, zoals Sint-Jacobs en Boomtown, worden vluchtelingen ingezet die 
CirQ heeft begeleid. “Het is de beste weg naar snelle integratie”, zegt Cloet. “Zij leren ons kennen, wij 
leren hen kennen en ze doen werkervaring op.” 

Annelies Rutten & foto’s david van hecke en frederiek vande velde ■ 

18. “We willen mensen doen nadenken” 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  

Di. 21 Jun. 2016, Pagina 2 

Choqueren is het laatste wat ze wilden doen. Kunstenaars Dirk Schellekens en Bart Peleman lieten 
gisteren aan de Korenlei een hyperrealistisch beeld van een man die zich vastklampt aan een 
reddingsband op de Leie dobberen. “We willen dat de mensen even nadenken. Kunst kan de wereld 
even doen vertragen.” 

De drenkeling dreef onlangs ook in de kanalen van Venetië. “De reacties daar waren heel 
uiteenlopend. Sommige mensen bleven onverschillig. Anderen werden emotioneel of gingen in 
discussie met elkaar. Eén man moesten we zelfs tegenhouden: hij trok zijn hemd uit en wilde in het 
water springen om die man te redden.” 

Gisteren dreef de drenkeling dus in Gent. “We willen de bal in het kamp van de toeschouwers leggen. 
Het kunstwerk zal hen vaak een oncomfortabel gevoel van verantwoordelijkheid geven. Je kan er 
eigenlijk niet van wegstappen zonder een statement te maken.” 



74 
 

 

Of het een vluchteling is? Dat moeten de toeschouwers voor zichzelf uitmaken. “Het kan. Maar het 
kan ook een reflectie van henzelf zijn.” In het geval van kunstenaar Dirk Schellekens kan je dat bijna 
letterlijk nemen: het kunstwerk is gebaseerd op zijn gelijkenis. 
De kunstinstallatie miste gisteren haar effect een beetje. Door het rotweer zagen maar weinig 
mensen de man ronddobberen. Vanuit de toeristenbootjes werd wel vreemd opgekeken. En vooral: 
veel gefotografeerd. 

Jan Claeys & foto’s frederiek vande velde ■ 

19.    1.000 popjes krijgen meteen onderdak (en dat was niet de bedoeling) 

Het Nieuwsblad*,  

Wo. 27 Apr. 2016, Pagina 12 

1.000 poppetjes die door Gent reizen. Dat was het opzet van het straatkunstproject 'Moving People' 
waarvoor beeldjes werden gemaakt van vijf vluchtelingen die in Gent wonen. Bedoeling was dat 
voorbijgangers ze meenamen en elders in de stad een nieuw plekje gaven. Maar na een paar uur was 
in de hele stad geen plaasteren vluchteling meer te vinden. In plaats van ze te verplaatsen, namen 
mensen ze mee naar huis. 
“Dat was niet de bedoeling”, zegt de organisatie. “Maar het was wel te verwachten. In Amsterdam -
gebeurde net hetzelfde.” De mensen achter 'Moving People' hopen dat de popjes alsnog een nieuw 
leven krijgen. (jcd) 

20. “Ik kijk naar de toekomst” 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  

Wo. 27 Apr. 2016, Pagina 3 

Het beeldje van Kassem (42) doet wat denken aan De Denker, het bekende standbeeld van Rodin. 
Maar hij kijkt niet naar de grond, maar naar voren, naar de toekomst. Kassem lacht bescheiden bij de 
vergelijking. “Dat is omdat ik assistent-professor was in Syrië. Momenteel werk ik aan de faculteit 
bio-ingenieurswetenschappen van de UGent aan een postdoc over chocolade. Ik geef ook lezingen 
over Syrië in Gent en Brussel.” Kassem is gelukkig dat hij in Gent is. “Iedereen is hier vriendelijk en 
behulpzaam. Als vluchteling heb je menselijkheid nodig, en in Gent heb ik die gevonden.” (bvh) 

21. Vluchtelingen worden massaal mee naar huis genomen ... als popjes 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  

Wo. 27 Apr. 2016, Pagina 3 

Een popje zien, meenemen en een ander plekje geven in Gent. Dat was de bedoeling van het project 
Moving People. Maar de 1.000 vluchtelingenpoppetjes waren gisteren na een paar uur al allemaal 
weg. Weg straatkunst? “Het was te voorspellen”, zegt initiatiefneemster Saskia Stolz. “Maar het is 
ook niet erg. Ooit en ergens duiken ze wel weer op.” 

Tussen acht en negen gisterochtend kregen duizend popjes, gemaakt naar de beeltenis van vijf 
Gentse vluchtelingen, een plek in het centrum. Ze hadden zich de komende dagen moeten 
verspreiden over Gent, met de hulp van inwoners en toeristen. Vandaar de naam van het 
kunstproject: Moving People. 
Maar het draaide anders uit. Gistermiddag liet tijdens een wandeling door de Kuip geen enkel 
poppetje zich nog zien. Ze waren allemaal al meegenomen naar huis. 

Tot op de Chinese MuurTot op de Chinese Muur 

“Dat was ook zo toen we het project deden in Amsterdam en Den Haag”, zegt Saskia Stolz van het 
Nederlandse kunstcollectief Power of Art House. “Maar later doken ze toch weer op, zelfs op de 
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Chinese Muur en in het Witte Huis. En de foto's worden massaal gedeeld op sociale media, ook nu in 
Gent.” Erg vindt Stolz het dus niet. “Dit is straatkunst. De mensen mochten doen wat ze willen.” 
Het kunstcollectief ging voor Moving People op zoek naar de verhalen van vluchtelingen die in Gent 
wonen. Om ze niet langer als 'vluchteling' maar als mens te zien. Stolz: “Vorig jaar zag ik beelden van 
een boot die was gezonken. De 800 opvarenden waren allemaal verdronken. In Nederland 
verschenen toen berichten als Yes, 800 minder. Je mag mensen toch niet de dood toewensen? Ik 
vond dat zo erg dat ik er iets aan wou doen.” 
Zo ontstond Moving People. Power of Art House interviewde vijf vluchtelingen in Gent en maakte 
kleine beeldjes van hen. Dat gebeurde door hen alle vijf in een 3D-scanner te laten plaatsnemen. 
Schepen van Cultuur Annelies Storms (SP.A) juicht het project toe. “Het is belangrijk om kunst dichter 
bij de mensen te brengen. Moving People doet dat letterlijk, want het brengt de kunst naar de straat. 
Mensen gaan in gesprek en ontdekken zo verscheidenheid.” 

Bert Van der Hoogerstraeteen Jan CLAEYS & foto’s frederiek vande velde ■ 

22. Syrische vluchteling traint voor olympisch ticket in Rozebroeken 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  

Vr. 08 Apr. 2016, Pagina 1 

Van Syrië via Gent naar Rio. Dat is de droom van Rami Anis (25), een Syrische vluchteling die in 
zwembad Rozebroeken werkt aan één doel: 100 meter zwemmen in 54,19 seconden en zo een ticket 
bemachtigen voor de Olympische Spelen van deze zomer. 

De 25-jarige Rami uit het Syrische Aleppo had alles om de internationale zwemwereld te bestormen. 
In eigen land geprezen als beloftevol zwemmer, verpulverde hij verschillende nationale zwemrecords 
en nam hij deel aan het Aziatische kampioenschap en twee WK's: in Berlijn (2009) en Sjanghai (2011). 
Maar toen de Syrische burgeroorlog uitbrak in 2011, spatte Rami's droom uiteen. Het enige wat nog 
telde, was zo snel mogelijk zijn land achter zich laten en ontsnappen aan de legerdienst en de 
burgeroorlog. 

Reddende engel 

Rami vluchtte naar Turkije, waar zijn broer Eyad studeerde. Zijn sportieve droom daar voortzetten, 
bleek onmogelijk: hij had niet de nodige identiteitsdocumenten en werd geweerd uit alle 
competities. Maar Rami bleef zijn conditie onderhouden en zwom in Turkije zelfs zijn persoonlijke 
besttijd op de 100 meter vlinderslag (55,39 seconden). Het enige wat Rami nodig had om nog beter 
te worden, was competitie. Een neef uit Lokeren raadde hem aan naar ons land te komen. 

Rami belandde in een tijdelijke vluchtelingenopvang in Fleurus bij Charleroi. Bij de plaatselijke 
zwemclub dook hij eindelijk opnieuw het water in. Hij trainde er twee maanden en verbaasde 
iedereen met zijn capaciteiten. Eén probleem: de club had het financieel niet breed genoeg om Rami 
gratis te laten trainen. 

Na die zoveelste tegenslag verliet Rami Fleurus om zijn zoektocht voort te zetten. Hij zocht zijn neef 
in Oost-Vlaanderen op en belandde in Gent. Na jaren rondzwerven vond hij daar eindelijk zijn 
reddende engel: ex-zwemkampioene Carine Verbauwen (54), drievoudig Sportvrouw van het Jaar en 
coach van de zwemclub MEGA (Meetjesland Gent Alliantie) in zwembad Rozebroeken. 
“Ik heb geen moment getwijfeld om me over Rami te ontfermen”, zegt Verbauwen, die op dit 
moment met Rami en haar andere zwemmers op stage is in Spanje. 

“Ik vond een appartement voor hem in Eeklo en hielp hem om zich te registreren bij het OCMW. 
Binnenkort begint hij met zijn inburgeringscursus.” 

Steun van het BOIC 
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Misschien nog belangrijker is dat Verbauwen de sportieve droom van Rami nieuw leven inblies. Ze 
liet Rami bij het Belgische Olympisch Comité (BOIC) registreren als kandidaat-lid van Team Refugee 
Olympic Athletes. Dat is de ploeg van tien vluchtelingen uit verschillende landen die onder de 
olympische vlag zal deelnemen aan de Zomerspelen. 

“Maar zijn opdracht is aartsmoeilijk, want voor de vluchtelingen worden dezelfde selectiecriteria 
gehanteerd. Dat betekent dat Rami de 100 meter vlinderslag moet afleggen in 54,19 seconden. De 
klok tikt, want ten laatste op 3 juli moet hij die tijd gezwommen hebben.” 

Rami prijkt nu tussen de 43 atleten die zich lieten registreren om een kans te maken op een plekje in 
het olympische vluchtelingenteam. “Hij ontvangt maandelijks 1.500 euro van het BOIC om te kunnen 
trainen voor zijn olympische droom”, zegt Verbauwen. “En dat doet hij ook. Hoewel hij jarenlang 
geen competitie zwom, traint hij keihard mee met de groep. Vorig week zwommen we elf trainingen, 
deze week dertien. Het moet hels zijn, maar Rami bijt op zijn tanden. En dat zal hij doen tot 3 juli. 
Daarna zien we wel weer.” 

MATTHIAS COLPAERT ■ 

23. ”Hij had nochtans net cursus 'respect voor vrouwen' gevolgd” 

Het Nieuwsblad*,  
Za. 20 Feb. 2016, Pagina 3 

De zestienjarige Afghaanse vluchteling die een jonge vrouw verkracht zou hebben in het asielcentrum 
van Menen, had net de verplichte cursus 'respect voor vrouwen gevolgd', zo zegt het Rode Kruis. 
Staatssecretaris Theo Francken reageert ontgoocheld. “Een wondermiddel was het niet, die cursus. 
Maar ik blijf hem noodzakelijk vinden.” 

De feiten gebeurden afgelopen woensdag in het opvangcentrum van Menen, dat beheerd wordt 
door het Rode Kruis. Het slachtoffer, een jonge vrouw van 19 uit Ieper, werkt voor het Brusselse 
cateringbedrijf Horeservi, dat maaltijden klaarmaakt voor de asielzoekers. 

Toen de werkneemster in de kelder wat voorraad wou ophalen, ging de zestienjarige Afghaan haar 
achterna. Hij randde de vrouw aan in de voorraadplaats en verkrachtte haar, zo meldt het Rode 
Kruis. De vrouw kon uiteindelijk 

ontkomen en vluchtte weg. Terug in Ieper, lichtte ze haar werkgever in en stapte ze naar het 
plaatselijke politiekantoor, waar ze een klacht indiende. 

De politie haalde de asielzoeker op. De jongeman is nu ondergebracht in het jeugddetentiecentrum 
van Everberg. Een botscan had eerder al uitgewezen dat hij écht minderjarig is. 

“De jongen verbleef al vijf maanden in het opvangcentrum van het Rode Kruis in Menen”, zegt 
woordvoerster An Luyten van het Rode Kruis nog. “Hij werd er opgevangen terwijl zijn asielprocedure 
loopt. Al die tijd hebben we geen enkele melding gekregen dat hij zich misdroeg.” Nochtans vernam 
VTM dat de jongeman zijn slachtoffer eerder verbaal al had aangevallen. 

Eerste zedendelict in 23 jaar 

Volgens Luyten is dit het eerste ernstige zedendelict in de 23 jaar dat het opvangcentrum in Menen 
bestaat. “We zijn erg geschrokken en willen duidelijk stellen dat zoiets absoluut niet kan. Het gaat 
om een losstaand feit, maar we willen het allesbehalve minimaliseren. We gaan uiteraard bekijken 
hoe dit kon gebeuren en hoe we het kunnen vermijden.” Het opvangcentrum in Menen telt 76 
asielzoekers: gezinnen, alleenstaande mannen en vrouwen, een gemengd publiek. 

Opvallend genoeg had de verdachte twee weken 
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geleden nog met alle andere minderjarige en meerderjarige mannen van het centrum de 
powerpointpresentatie Hoe omgaan met vrouwen in België gevolgd. Die cursus - die her en der al 
aangeboden werd - was een verplichting geworden sinds de massale aanranding op oudejaarsavond 
in Keulen. Daar werden honderden vrouwen betast of verkracht door mannen van vreemde origine, 
de grote meerderheid asielzoekers. Dat laatste bevestigde hoofdaanklager Ulrich Bremer deze week 
nog. 

De nieuwe feiten ontgoochelen Theo Francken, bevoegd staatssecretaris voor Asiel en Migratie én de 
man die de cursus promootte. “Wat in Menen is gebeurd, is verwerpelijk. Het toont aan dat het niet 
erg gezond is om in enkele weken tijd duizenden alleenstaande jonge mannen binnen te krijgen. Er 
moet zo snel mogelijk een einde komen aan deze asielcrisis. Ik reken op de Europese top en op het 
Nederlandse voorzitterschap, dat eerder al liet weten dat de toestand onhoudbaar is. Maar goed. In 
deze zaak is nu het parket aan zet. Bij veroordeling zal het commissariaat-generaal voor de 
vluchtelingen hem asiel weigeren. En ik zal er alles aan doen opdat hij na zijn straf ook werkelijk het 
land verlaat.” 

En de cursus? “Ik heb nooit gezegd dat het een wondermiddel is. Maar de cursus blijft noodzakelijk. 
Ik wijzig mijn beleid niet.” 

Omdat de dader een voogd had in Gent, doet het parket daar het onderzoek. De jeugdrechter die nu 
belast is met de zaak kan de minderjarige wel uit handen geven omdat hij zestien is. In dat geval 
wordt hij als een volwassene berecht en riskeert hij tien jaar cel. 
Dirk coosemans en geoffrey sabbe ■ 

24. Lokale muzikanten helpen weeshuis in Vietnam 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Meetjesland - Leiestreek,  
Za. 30 Jan. 2016, Pagina 4 

Khoi Vo kwam in 1979 als Vietnamees vluchteling in Sleidinge terecht. Hij liep er school en bleef 
contact houden met enkele schoolkameraden. Die organiseren zondag 31 januari met vrienden een 
concert, waarvan de opbrengst integraal gaat naar het weeshuis Sint Francis Shelter in Vietnam. 

“Khoi werd als 14-jarige bootvluchteling in Sleidinge opgevangen door Roger en Jenny De Wever. Hij 
kreeg met de tienjarigen in het vierde leerjaar van de gemeenteschool de eerste lessen Nederlands 
en andere vakken”, herinnert de naar Eeklo uitgeweken Sleidingenaar Gino Pisonier (46) zich. 

Hij zat samen met Bart Van Damme en Marc Speeckaert in Khois klas. 

Bij de chiro 

“Khoi was ook lid van de lokale chiroafdeling en tafeltennisclub en maakte vlug heel wat vrienden. Na 
de lagere school trokken Khoi en ik naar het Glorieuxinstituut in Oostakker. Hij was een goede 
leerling. Vanaf het vierde middelbaar koos Khoi voor de afdeling Industriële Wetenschappen in 
Gent.” 
“Daardoor verloor ik hem uit het oog, maar hij vergat Sleidinge niet en kwam hier in 2008 terug voor 
de doop van zijn oudste zoon. Sindsdien hebben we opnieuw contact. Khoi werd tandtechnicus en 
week via de Verenigde Staten uit naar Australië.” 

“Daar bouwde hij een keten uit met nagelstudio's en gsm-reparatiecentra. Mijn schoonbroer Ronny 
Schauvliege en ik bezochten Khoi in Australië en hij kwam al enkele keren op familie- en 
vriendenbezoek in België. Dit jaar gaan we met hem naar Vietnam”, bevestigt Pisonier. 

Khoi is getrouwd met een Vietnamese vrouw uit de provincie Dong Nai. 

Daar bevindt zich het weeshuis Sint Francis Shelter, dat Khoi financieel steunt. “Hij is dus ook zijn 
thuisland niet vergeten. Ronny en ik kwamen op het idee om voor die instelling een benefiet te 
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organiseren. Dat werd enthousiast onthaald door Khoi, maar ook door zijn gewezen Sleidingse 
schoolvrienden Marc Speeckaert, Bart Van Damme en Geert De Mits.” 

“Er ontstond vlug een kleine werkgroep, waarvan ook muzikant Joris De Wildeman lid werd. We 
vonden vijf Sleinse muziekformaties die gratis meewerken aan het concert”, beklemtoont Ronny. 

Geert De Mits brengt met De Muze een portie akoestische kleinkunst. d'Amiteurs en De Cascadeurs 
zorgen voor veel variatie, George and the Wild Gang en Woesten!? presenteren respectievelijk 
Engelse en Nederlandstalige rockmuziek. Het feest duurt tot 20 uur. Wie het niet kan bijwonen, kan 
het initiatief steunen door storting op rekening BE90 7506 6350 6230 van Niels Pisonier met 
vermelding 'Rock4Khoi'. 

Rock4Khoi. Zondag 31 januari om 14 uur in 't Klokhuis, Schoolstraat 7, Sleidinge. Gratis. Wie 5 euro 
betaalt, krijgt een tombolabiljet waarmee twee duotickets te winnen zijn voor een Forréballonvaart. 

IVAN VANHOVE ■ 

25. "Nu al 700 'vaste gasten' en in januari verwachten we nog toevloed" 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  
Vr. 27 Nov. 2015, Pagina 5 

De Tinten, een vzw die in de Nederpolder vluchtelingen en daklozen helpt, kreeg gisteravond de 
Samenlevingsprijs van Stad Gent uitgereikt, samen met 1.500 euro. "Een mooi teken", zegt Henri 
Hemelsoet. Maar hij maakt zich zorgen: "Begin volgend jaar verwacht ik een toevloed van 
vluchtelingen van wie de asielaanvraag afgewezen wordt." 

De deur van Huis Samaria in de Nederpolder staat wijdopen. Het is een vast adres voor wie hulp 
nodig heeft. De Tinten biedt vanuit een christelijke visie zowel voedselhulp, materiële hulp (kleding, 
meubels, fietsen) als medische en sociale steun. Een trouw team van vrijwilligers zorgt voor de 
'klanten' als waren ze familie. 

Helmut Lehman (62), die gisteren ook gehuldigd werd, is al vijf jaar vrijwilliger, maar leerde De Tinten 
kennen van de andere kant. "Na mijn scheiding moest ik alles verkopen en kwam ik zonder een cent 
naar Gent. Slapen deed ik bij 
kennissen. Zo leerde ik De Tinten kennen. Intussen gaat het goed en heb ik een vast adres. Officieel 
ben ik met pensioen, maar ik kan niet thuiszitten. Ik kom hier graag een handje toesteken bij de 
voedselbedeling en in de kantine." 

Samen met de Mexicaanse kok, Arturo Saldaña, en Csaba Horvath kleedt hij de kerstboom aan. 
Horvath: "Elf jaar geleden ben ik in Gent beland, nadat bij het overlijden van mijn grootmoeder in 
Hongarije ons huis was aangeslagen. Ik heb een tijd op straat geslapen. Niet dat ik het nu veel 
makkelijker heb, maar ik slaap toch al op een boot aan de Muide. Omdat ik geen vast adres heb, kan 
ik geen officieel werk krijgen. Papieren heb ik, maar meer dan zwartwerk zit er voor mij niet in." 
De "moeilijk gaat ook"-attitude typeert veel bezoekers van De Tinten. "We helpen nu 700 mensen", 
zegt Lehman. "200 tot 300 mensen passeren voor de voedselhulp. Vooral mensen uit het Oostblok, 
maar ook een tiental families uit Syrië. Dat zullen er in januari of februari vast meer worden. Aan de 
andere kant merken we ook meer solidariteit: meer financiële giften en meer mensen die spullen 
komen brengen." 

Gent is voorbeeld voor hulp 
Henri Hemelsoet is zeer blij met de Samenlevingsprijs voor zijn vzw. "Al had die voor mij evengoed 

de Samenwerkingsprijs mogen heten", zegt hij. "Zo krijgen we momenteel veel begeleiding van de 
Stad in de aanloop naar de toestroom van vluchtelingen die we verwachten. Een deel van hen zal 
worden erkend, maar ik maak me vooral zorgen over de mensen die niet erkend zullen worden als 
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vluchteling en geen papieren hebben. Die zullen hier hulp zoeken. Het blijft een niet-aflatende strijd, 
maar ik denk dat Gent inzake hulpbeleid gerust als een voorbeeld voor België mag worden gezien." 
De Tinten kreeg gisteren de prijs overhandigd uit handen van Welzijnsschepen Resul Tapmaz (SP.A). 

Ook voor gepensioneerd ambtenaar Maurice Maréchal was er een eervolle vermelding, voor zijn 
inzet voor diversiteit in Gent. 
www.detinten.be 

Johan Dillen ■ 

26. "Ik ken mensen die na tien jaar in Gent nog geen Nederlands spreken" 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  
Ma. 09 Nov. 2015, Pagina 3 

Rami Jemaa (31) is een Palestijn die Syrië is ontvlucht. Hij trok naar ons land en deed er alles aan om 
te integreren. Sinds twee jaar heeft hij een kapsalon in de Noordstraat. De eerste maandag van de 
maand kapt hij vluchtelingen. Ze mogen betalen wat ze willen. 'Ook een vluchteling wil een fris 
kapsel', zegt hij. 

"Ik ben een Palestijn, maar ik heb Palestina nooit gezien. Ik ben al mijn hele leven vluchteling", zegt 
hij. 
We zitten in zijn eenvoudige kapsalon, waar hij probeert een nieuw leven op te bouwen. Met zijn 
ouders woonde hij in het vluchtelingenkamp Al Yarmouk nabij de Syrische hoofdstad Damascus. 
Onder het regime van Assad voelde hij zich een gevangene. "Ik heb vaak van tunnels naar de vrijheid 
gedroomd", zegt hij. Nadat hij in het Palestijns vrijheidsleger, een onderdeel van het Syrische leger, 
had gediend, was zijn geduld op. "Dat was geen bevrijdingsleger, maar een vernederingsleger." 

Staatloos 

In omliggende landen, zoals Jordanië en Irak, mocht hij niet binnen. Palestina, waar zijn wortels 
liggen , was geen optie door de bezetting van Israël. In Libanon werd hij langdurig ondervraagd en 
moest hij smeergeld betalen. Hij besloot naar ons land te vluchten, waar zijn zuster al woonde. Die 
reis ging via Turkije, een Grieks eiland en Athene. Vandaar met een vliegtuig en een vals Spaans 
paspoort naar Brussel. Hij heeft aan mensensmokkelaars 8.000 euro betaald. 

"Toen ik in Brussel arriveerde, lag er een sneeuwtapijt. Ik had misschien al drie keer sneeuw gezien", 
zegt hij. 

Rami Jemaa vroeg asiel aan, maar na zes maanden werd dat geweigerd. Daarna vroeg hij het statuut 
van staatloze aan en begon een inburgeringstraject in het Arabisch te volgen. Hij werd door Fedasil 
naar Gent gestuurd, naar het opvanghuis 't Eilandje in de Koopvaardijlaan. "De rivieren waren 
bevroren en tijdens een wandeling zag ik hongerige meeuwen vliegen en veel mooie vrouwen lopen. 
Ik werd verliefd op Gent.", 
In het opvanghuis bleef hij drie jaar. Het Belgische politieke systeem werd hem uitgelegd en hij 
leerde dat Gent ontstaan is aan de samenvloeiing van twee rivieren. Door de oorlogssituatie in Syrië 
werd hij eind 2013 erkend als vluchteling, al blijft hij staatloos. Hij volgde Nederlands 
in het volwassenenonderwijs. Rami Jemaa wilde een kapperszaak beginnen en hoewel hij kapper was 
in Syrië, moest hij eerst een opleiding kapper en bedrijfsbeheer volgen. Begin 2014 opende hij zijn 
zaak: Kapper Rami. "Het begint behoorlijk te lopen. De meeste klanten zijn Belgen, daarna komen de 
Albanezen, de Marokkanen en de Syriërs." 

Rami Jemaa vertelt dat hij gelukkig is in Gent. "Ik ben zelfs een beetje een BG geworden: een 
Bekende Gentenaar!"(lacht) Hij had nog maar één negatieve ervaring. In een café in het centrum 
wilde men hem geen pintje geven. "Dat maakte me heel verdrietig. Ik wil integreren. Ik wil niet altijd 
in cafés van Turken of Marokkanen zitten. Ik wil met jullie praten." 
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Zijn vader woont in Brussel, hij heeft een broer in Nederland en een in Oostenrijk. Een andere broer 
is vermist. 

Integreren 

Gisteren, tijdens de maandelijkse Speakers Corner in café Gruut, stelde Rami Jemaa voor dat 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen of een overheid een prijs voor "vluchteling van het jaar" in het leven 
zou roepen. "Een goed geïntegreerde vluchteling kan een rolmodel zijn", zegt hij. "Ik ken mensen die 
na tien jaar nog geen Nederlands spreken. Dat is niet goed. Ik spreek naast Arabisch, 
Nederlands en Engels een beetje Frans en Spaans. Ik hou van Spanje. Daarom luister ik veel naar Julio 
Iglesias. Zo leer ik Spaans. En als ik tot rust wil komen, luister ik naar Beethoven", zegt hij. 

Karel Van Keymeulen ■ 

27. FILM FEST GENT ZOOMT IN OP VLUCHTELINGEN 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Vr. 25 Sep. 2015, Pagina 25 

De vluchtelingenproblematiek heeft ook het Film Fest in haar greep. Liefst vijftien films gaan op die 
grote humanitaire crisis in. Tussen de 111 films van deze editie zijn er acht van Belgische makelij. Ook 
de opener,D'Ardennen. 

GENT De 42ste editie van het Film Fest heeft een stevige officiële competitie met dertien films. Voor 
de Grieks-Britse sciencefictionfilmThe Lobster worden de Ierse acteur Colin Farrell en regisseur 
Yorgos Lanthimos ( Dogtooth) verwacht. Diezelfde avond komt ook de Japanse grootmeester 
Hirokazu Kore-Eda metOur Little Sister naar Gent. Alan Parker ( Midnight Express, Birdy), wiens films 
tien Oscars raapten, zit de jury voor. 
Er zijn films te zien met Cate Blanchett, Johnny Depp, Isabelle Huppert, Bill Murray en Meryl Streep, 
alsook de laatste film met Robin Williams. 

Enkele opmerkelijke aspecten van deze editie op een rij. 

BELGISCHE FILM 

Het Film Fest Gent toont het beste uit de Belgische cinema, dit jaar acht films. Zo gaat openingsfilm 
D'Ardennen, het debuut van Antwerpenaar Robin Pront, over een fout gelopen homejacking. Black is 
de tweede langspeelfilm van Adil El Arbi en Bilall Fallah. Beide prenten werden goed onthaald op het 
festival van Toronto. 
FORT EUROPA 

Vijftien films hebben te maken met de vluchtelingenproblemen. Veel filmmakers waren er al mee 
bezig vóór het humanitaire drama van vandaag. De actualiteit dwong het Film Fest om ze in het 
onderdeelFort Europa te bundelen. 'Film als een open venster op de wereld', stelt Patrick 
Duynslaegher. Ook de Belgische film Hotel Problemski, gebaseerd op het gelijknamige boek van 
Dimitri Verhulst, vertelt over een vluchteling, Bipul Masil. 
MUZIEK 

Het Film Fest maakt er een erezaak van om filmcomponisten te soigneren. De 15de World 
Soundtrack Awards stellen op 24 oktober Patrick Doyle en Alan Silvestri centraal. Op 22 oktober 
dirigeert Dirk Brossé in de Bijloke het concertGreat British Film Music. De Britse componisten Craig 
Armstrong, Stephen Warbeck, Michael Nyman en George Fenton zijn aanwezig. 

BOBBEJAAN EN ZOON 

Op 18 oktober stellen Benny Vandendriessche en Tom Schoepen in Vooruit hun film Bobbejaan voor. 
De film toont een Bobbejaan Schoepen die we niet kennen, een man die zich afvraagt of hij de juiste 
keuzes heeft gemaakt. Zijn zoon filmde zijn laatste ogenblikken. 
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ACHT LOCATIES 

Om besparingsredenen is er dit jaar geen tentoonstelling in het Caermersklooster. 'Maar we houden 
een sterke band met Gent aan: we zijn op acht plaatsen actief. Het is niet gemakkelijk om 
internationaal bekende filmlui naar hier te halen maar als ze Gent eenmaal ontdekken, zien ze een 
stad waar nieuwe architectuur goed wordt ingepast tussen de monumenten. Vaak zijn ze, zoals 
regisseur Paul Schrader twee jaar geleden, in de wolken', klinkt het. 
Het 42ste Film Fest Gent loopt van 13 tot 24 oktober. Informatie en kaarten op www.filmfestival.be 
Karel Van Keymeulen ■ 

28. Gents OCMW steunt al 700 vluchtelingen 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Wo. 02 Sep. 2015, Pagina 23 

GENT Het leed van de oorlogsvluchtelingen die ook in Gent neerstrijken, laat veel Gentenaars niet 
onbewogen. Zij willen solidair zijn door kleren, voedsel of steun te geven of door opvangplaatsen aan 
te bieden. Stad Gent en het OCMW vragen die mensen om niet zelf initiatieven te nemen, maar via 
Gentinfo te werken. 

Het OCMW van Gent gaf tot eind augustus al aan 700 vluchtelingen financiële steun. Normaal wordt 
dat aantal pas tegen het einde van het jaar bereikt. Voorzitter Rudy Coddens (SP.A) zegt dat van die 
700 vluchtelingen er 620 uit landen komen waar oorlogen woeden: Afghanistan, Irak, Somalië en 
Syrië. 'In Gent zijn er vooral Afghanen en Syriërs. Hun aantal neemt toe.' 
Zodra een asielzoeker is geregistreerd bij de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel, kan hij onderdak 
vinden in opvangcentra. Om een leefloon te ontvangen, moet een vluchteling erkend of deels 
beschermd zijn. 
Inburgering verplicht 

'Zodra iemand erkend is als politiek vluchteling, mag hij definitief in België blijven en heeft hij recht 
op een leefloon. Indien hij geen erkenning krijgt maar wel een tijdelijke bescherming voor vijf jaar, 
heeft hij eveneens recht op een levensminimum', aldus Coddens. Vluchtelingen die OCMW-steun 
krijgen, moeten een activeringstraject volgen en inburgeren. 
Coddens wijst erop dat de leeflonen door de federale overheid worden terugbetaald. 'We zetten nu 
twaalf mensen in om de vluchtelingenstroom in goede banen te leiden. Die betalen we wel zelf. We 
zullen wellicht nog meer mensen moeten inzetten. Vraag is of we daar extra ondersteuning voor 
krijgen.' 

Doorverwijzen 

De jongste dagen willen heel wat Gentenaars hun solidariteit betuigen door hulp aan te bieden. Stad 
Gent vraagt iedereen die wil helpen om contact op te nemen met het stedelijke servicecenter Gent-
info. 'Daar kunnen ze de mensen doorverwijzen naar de juiste organisaties, zoals de goed werkende 
vrijwilligersorganisaties of Vluchtelingenwerk Vlaanderen, een partner van Fedasil, het federale 
agentschap voor de opvang van asielzoekers', zegt Rudy Coddens. 
Werk in de bouw 

Re-vive, een projectontwikkelaar 

die vervuilde industrieterreinen een nieuwe bestemming geeft, zoals het woonproject Den Draad in 
Gentbrugge, is aangegrepen door de vluchtelingenproblemen. Zaakvoerder Nicolas Bearelle: 'We 
kunnen in de Brugse Poort en in Gentbrugge twee panden tijdelijk bewoonbaar maken en er twee 
gezinnen in opvangen. Ons bedrijf telt twintig werknemers en we werken met veel aannemers 
samen. We zouden die mensen zelfs kunnen begeleiden in het vinden van werk.' Bearelle hoopt dat 
Fedasil en het OCMW zijn plan willen ondersteunen. (kvk) 
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Gentinfo: tel. 09-210.10.10, e-mail gentinfo@stadgent.be 

29. 'Nie pleuje, zal wel koelen zonder blazen' 

Het Nieuwsblad/Vlaamse Ardennen - Gentse Rand,  
Wo. 26 Aug. 2015, Pagina 23 

De Gentse agent die zwarten vergeleek met apen, mag de straat niet meer op. Er is een strafrechtelijk 
onderzoek geopend. Toch kan de man op bijval rekenen, op zijn nog steeds openbare profiel. 'Nie 
pleuje. Zal wel koelen zonder blazen.' 

Gent Niet laten doen makker, we staan achter u. Nie pleuje, zal koelen zonder blazen. Wat kan men 
zeggen tegen de waarheid? De agent die betrapt werd op racistische beledigingen op Facebook heeft 
gisteren de grofste commentaren weggehaald van zijn pagina. Maar zijn profiel blijft openbaar. En 
daar kreeg hij gisteren bijval, ondanks forse kritiek van de Gentse korpschef en burgemeester 
Termont. Niet iedereen haalt de eerste pagina ;-) schreef iemand lacherig. Jawadde. Sta er liever met 
iets anders in, antwoordde de agent. 

Gezond verstand 

Bij het parket van Oost-Vlaanderen kon de agent op minder begrip rekenen. Er werd een 
strafrechtelijk onderzoek opgestart voor inbreuken op de racismewetgeving. Van een schorsing is 
voorlopig geen sprake. De politie wil de agent wel weghalen van de interventiedienst, zodat hij de 
straat niet meer op kan. 

Hem dwingen om zijn Facebookpagina af te sluiten, kan de politie niet. Agenten ondertekenen een 
gedragscode in Gent. 'Daarin staat dat agenten sociale media mogen gebruiken en aangeven dat ze 
bij de politie werken. Maar dan moeten ze wel hun gezond verstand gebruiken en zich houden aan 
de wet', zegt een woordvoerder van het korps. 'En de wet zegt dat racisme niet wordt getolereerd.' 
De Gentse politieman postte op Facebook de ene racistische opmerking na de andere. Niet 
afgeschermd maar openbaar. Iedereen die op Facebook zit, kon meelezen. 

Ook over Syrië 

Boven een montage met een foto van zwarte Amerikanen die een politiewagen aanvallen en een 
foto van een groep bavianen die een auto bespringen, schreef de agent: 'Zoek de verschillen... Die 
apen kan je nog iets aanleren. Die zwarten uit de jungle niet.' 

Of bij een foto van een vluchteling uit Syrië: '...onderweg naar een levenslange all-inclusive vakantie 
in Nederland en België. En wij maar betalen!' 
Een blik op tientallen openbare Facebookpagina's van andere Gentse agenten toont overigens dat 
ook anderen flirten met de grenzen van de gedragscode. Sommige agenten laten duidelijk hun 
politieke voorkeur blijken. Anderen steunen dan weer protest tegen het nieuwe mobiliteitsplan van 
Filip Watteeuw (Groen). 

bert staes ■ 

30. ‘Die apen kan je nog iets leren ...' 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Di. 25 Aug. 2015, Pagina 19 

Na het incident met homofobie in het Rabot, komt de Gentse politie voor de tweede keer in een week 
in opspraak. Een agent van het korps post op Facebook aan de lopende band racistische beledigingen. 
Het korps start een tuchtonderzoek en bekijkt of de agent aan de slag kan blijven. 
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Gent De flikken van Gent tuimelen van het ene incident in het andere. Vijf dagen nadat de aanpak 
van twee agenten bij een geval van homohaat in het Rabot fors op de korrel werd genomen, komt 
het korps in opspraak voor openlijk racisme. 
Een 56-jarige agent van de Gentse politie post op Facebook de ene racistische opmerking na de 
andere. Niet afgeschermd, maar openbaar. Iedereen die op Facebook zit, kan meelezen. En dat 
terwijl de man op het profiel duidelijk aangeeft inspecteur bij politie Gent te zijn en foto's in politie-
uniform deelt. 
Boven een montage met een foto van zwarte Amerikanen die een politiewagen aanvallen en een 
foto van een groep bavianen die een auto bespringen, schrijft de agent: 'Zoek de verschillen ... Die 
apen kan je nog iets aanleren. Die zwarten uit de jungle niet.' 

Of bij een foto van een vluchteling uit Syrië: '... onderweg naar een levenslange all-inclusive vakantie 
in Nederland en België. En wij maar betalen!' Of nog: 'Ze zijn pas aangespoeld en bezetten reeds 
onze discotheken. En nadien onze vrouwen lastigvallen.' 
Afkeuring 

De wansmakelijke opmerkingen zijn pijnlijk voor de Gentse politie. Dit voorjaar onderschreef het 
korps nog een actieplan voor racismebestrijding. Bovendien is de man op Facebook bevriend met 
tientallen andere Gentse agenten. 

'Dergelijke uitlatingen dienen sterk te worden afgekeurd, zeker voor iemand die in zijn profiel 
aangeeft politieman te zijn', reageert korpschef Filip Rasschaert. 'Er is een intern onderzoek gestart 
waarbij de eerste vraag is of er sprake is van strafbare inbreuken. Daarnaast is het evident dat er ook 
tuchtrechtelijk een onderzoek gestart wordt.' 

De politiechef bekijkt of de man aan de slag kan blijven. 'Er wordt nagegaan of een neutraal optreden 
van de medewerker in zijn huidige publieke functie nog mogelijk is. Het gepubliceerde foutieve 
gedrag druist 

volledig in tegen het engagement van de Gentse flikken. Politiemedewerkers worden aangespoord 
om assertief te reageren tegen personen die mondeling, schriftelijk of op welke manier ook 
discriminerende, homofobe, racistische of transfobe uitspraken doen.' 

Bert Staes ■ 

31. Iraniër in hongerstaking na doodslag op Godelieve 

Het Nieuwsblad*,  
Do. 10 Jul. 2014, Pagina 21 

ROESELARE Rasoul Ebadi, de Iraanse vluchteling verdacht van doodslag op de 82-jarige Godelieve 
Degryse, is in de Brugse gevangenis in hongerstaking gegaan. 

In maart verwees de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent Rasoul Ebadi (34) naar het hof van 
assisen voor doodslag op de 82-jarige Godelieve Degryse uit Rumbeke. De Iraanse vluchteling 
verblijft in afwachting van het proces in de Brugse gevangenis, maar het is nog niet bekend wanneer 
het proces zal starten. 
Ebadi blijft intussen zijn onschuld uitschreeuwen en diende al verschillende keren een verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling in. Dat werd telkens afgewezen. 

Uit vrees dat hij geen eerlijk proces zal krijgen, is hij nu al meer dan een maand in hongerstaking. 

'Hij weigert al 32 dagen te eten en is sterk vermagerd. Zijn toestand wordt opgevolgd door de 
gevangenisarts', bevestigt zijn (nieuwe) advocate Nadia Lorenzetti. (mty, aft) 

32. Vijftien jaar cel voor Hedi Ben Mabrouk 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
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Za. 17 Mei 2014, Pagina 38 

De volksjury veroordeelde Hedi Ben Mabrouk tot vijftien jaar cel. Het openbaar ministerie had 25 jaar 
gevorderd, maar de jury zag toch meer verzachtende omstandigheden. Olivier Scheir 

Gent Advocaten Nadia Lorenzetti en Nina Van Eeckhaut hadden zo hard op een vrijspraak gerekend, 
dat ze na het aanhoren van het verdict amper nog hun emoties de baas konden tijdens hun pleidooi 
over de straf. 
Meer dan vier uur had de jury zich over de schuldvraag gebogen, wat wees op enorme twijfel of Ben 
Mabrouk zijn vriendin weldegelijk had geduwd. Maar uiteindelijk nam de jury toch aan dat er ruzie 
was ontstaan in de hal van het appartement, die zich verder heeft gezet in de slaapkamer waarbij 
Patricia ook een pluk haar verloor en haar trui half werd uitgetrokken. Het verhaal dat Patricia eerst 
had staan balanceren op de zeven centimeter aflopende richel, vond de jury ongeloofwaardig. 

Ontzet 

De procureur vorderde 25 jaar cel, maar Van Eeckhaut en Lorenzetti reageerden ontzet. 'De kans dat 
hij na een derde van zijn straf voorwaardelijk vrijkomt, is onbestaande. De voorwaarden om 
voorwaardelijk vrij te komen zijn onder meer een vaste woonst en werk vinden. Als illegaal in dit land 
heeft hij helemaal geen perspectief op de toekomst.' Van Eeckhaut zag ook verzachtende 
omstandigheden om de straf van maximaal dertig jaar te doen zakken: zijn fundamentele 
eenzaamheid als vluchteling, de moeilijke persoonlijkheid van Patricia Logé en zijn blanco strafblad. 
'De gevangenis is geen medicijn waarvan men een overdosis mag geven.' Na meer dan twee uur 
beraad viel om 2 uur 's nachts het verdict: vijftien jaar. Hedi Ben Mabrouk zit al bijna drie jaar in de 
gevangenis. 
OLIVIER SCHEIR ■ 

33. Qahwa Maria in Oudburg 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Za. 26 Apr. 2014, Pagina 39 

De Bretoense Maria Loc'h kwam in 1972 met haar Algerijnse echtgenoot uit Charleroi naar Gent. In 
Oudburg baatte ze Qahwa Maria uit. De Algerijnen vormen de eerste grote groep migranten in Gent. 
Sommigen kwamen als politiek vluchteling tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. Anderen waren 
gerekruteerd door Gentse textielbazen, nog anderen kwamen in het weekend naar de discotheken, 
vonden een vriendin en bleven plakken. In hun vrije tijd gingen de mannen naar Qahwa Maria om 
een muntthee of koffie te drinken en herinneringen aan hun thuisland op te halen. Vandaag kun je er 
terecht in café Charlie. Op het terras Jozefien van Beek (links) en Tina De Gendt. 
 

34. Iraniër naar assisen voor doodslag weduwe 

Het Nieuwsblad/Roeselare-Tielt-Izegem,  
Wo. 26 Mar. 2014, Pagina 23 

ROESELARE De Iraanse vluchteling Rasoul Ebadi is verwezen naar het hof van assisen. Hij wordt 
verantwoordelijk geacht voor de dood van weduwe Godelieve Degryse. 

Nadat de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent eerder al het verzoek van Rasoul Ebadi verwierp 
om niet langer in voorlopige hechtenis te worden gehouden, heeft diezelfde KI gisteren de Iraniër 
naar het hof van assisen van West-Vlaanderen verwezen. 
Ebadi (34) had gedurende zes jaar een passionele relatie opgebouwd met de 82-jarige Roeselaarse 
weduwe Godelieve Degryse. Degryse was een bekend gezicht in Roeselare als bezielster van de 
dierenbeschermingsorganisatie Mens en Dier. 
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Maar op 21 mei 2012 werd Godelieve dood aangetroffen in de traphal van de flat van Ebadi op het 
Hof van 't Henneken in Roeselare. Volgens Ebadi, die zelf de 

hulpdiensten had gebeld, was Godelieve overleden na een val van de trap. Maar buren beweerden 
dat ze ruzie hadden gehoord en de wetsdokter vond tijdens de autopsie wurgsporen in haar hals. 

Ebadi schreeuwt zijn onschuld uit en zal nu ook de assisenjury daarvan moeten proberen te 
overtuigen. Het is nog niet bekend wanneer het proces start. (mty) 

(mty) ■ 

 

35. Gent Kastaarprijs voor Manuel Mugica- Gonzalez   

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Di. 14 Jan. 2014, Pagina 24 

Gent Kastaarprijs voor Manuel Mugica- Gonzalez De jaarlijkse 'Kastaar van de Brugse Poort' voor 
2013 gaat naar Manuel Mugica-Gonzalez(foto), de woordvoerder van de Gentse politie. De jury koos 
hem niet voor zijn professionele activiteiten, maar voor zijn grote sociale bewogenheid. De prijs is 
een initiatief van de SP.A-afdeling Brugse Poort. Mugica-Gonzalez is inwoner van de Brugse Poort, 
was oprichter van de migrantencel van de politie en zette zich in voor Los Niños de la Guerra', de 
Baskische kinderen die eind jaren dertig door de Spaanse burgeroorlog in Gent belandden. Hij is de 
zoon van een Baskische vluchteling. Als voorzitter van de wielerclub van de Gentse politie 
organiseerde hij ook 14 keer een wielerwedstrijd rond de Watersportbaan. De opbrengst ging altijd 
naar een goed doel. De jury bestond uit Frank Beke, Freek Neirynck, Machar Van Geyt, Rik Ryckaert, 
Margriet Bruggeman en Ingrid Ligtvoet. De prijsuitreiking 
vindt plaats op zaterdag 18 januari om 13.30 uur in zaal Meibloem, Meibloemstraat 86. (kvk) 

2. Zoekterm: asielzoeker Gent 

 

36. Kunst als oplaai 

Gent 

Het Nieuwsblad*,  

Vr. 02 Jun. 2017, Pagina 20 

Clichés buitelen over elkaar. Goedbedoeld engagement wordt op de korrel genomen, ook de 
klassieke museumopstelling moet op de schop. Curator Christoph Büchel zet met de zomerexpo 
Verlust der Mitte het S.M.A.K. naar zijn hand. Door de grens op te heffen tussen echt en fictief, 
trakteert hij de bezoeker op een oplawaai die kan tellen. Geert Van der Speeten 

De aankondiging is vaag en misleidend. De nieuwe curator Christoph Büchel verdiepte zich “in het 
verzamelbeleid van het museum”, zo klinkt het, en maakte daarop een selectie. In werkelijkheid stap 
je in het S.M.A.K. binnen in een totaalinstallatie. Verlust der Mitte - de titel verwijst naar een 
schilderij van Asger Jorn - draait om onze kijk op de wereld en de presentatievormen van het 
andere. 

Büchel kreeg het S.M.A.K. zover dat het voor de duur van de expo twaalf asielzoekers in dienst nam. 
Ze komen uit Syrië, Eritrea, Irak en Afghanistan en verblijven in een museumdeel dat tot community 
center omgebouwd is. Binnenkort vinden er ook echte workshops en lessen plaats. 

forse doos Dafalgan 
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Drie zalen zijn ingericht als een geïmproviseerde opvangplek voor vluchtelingen. Tussen de 
Cobrakunst, pop art en minimal art slingeren matrassen, rolkoffers en dekens. Dit is niet zomaar een 
rommeltje: de details zijn uitgekiend, het net-echtgehalte is groot. Een gsm wordt opgeladen, bij een 
hoofdkussen prijkt naast de tandpasta een forse doos Dafalgan. Aan een werk van Evelyn Axell is een 
portretfoto van een kind toegevoegd, een zoete herinnering aan thuis. We worden uitgenodigd ons 
in een primaire situatie te verplaatsen. Hoe zouden wij reageren, welke emoties en elementaire 
keuzes drijven boven? 

Een keurige museale presentatie houdt in zulke omstandigheden geen stand, zo blijkt. Over een 
sculptuur hangt was te drogen. Een zaal waar een muf ruikende installatie staat van Joseph Beuys, 
met zeep en bijenwas, heeft geen succes. Geen enkel bed is opgemaakt 

Verlust der Mitteverandert van toon in een investeringsbeurs waarin Congo zijn rijkdommen 
aanprijst - ook de 'subsector' van ecotoerisme. Neokoloniale beursstanden gaan over in een 
Afrikaans huttendorp. De geschiedenis zindert mee: een missieklasje, de boksring van Rumble in the 
jungle, vitrines met koloniale schatten. Ze verwijzen impliciet naar de Wereldexpo's waarop zwarten 
werden tentoongesteld voor de westerse blik. De onderdompeling is totaal in de Congobar: een 
nagel- en haarstudio, café, souvenirshop en belwinkel in één. Tussen de maskers en djembés: een 
borstbeeld van Leopold II. 

Een derde deel is een knap gefakete promostunt van FN Herstal, de wapenleverancier die zich 
beroept op “125 jaar technologie, knowhow en sociale verantwoordelijkheid”. Terwijl de demofilm 
draait, wordt de herlancering voorgesteld van een retrofiets, “gefabriceerd met vluchtelingen”. 
Scherp en sarcastisch worden hier de dure woorden van vermeende filantropie op de korrel 
genomen. 

Schokmoment 

Het community center van de S.M.A.K.-asielzoekers, met bibliotheek, ontspanningsruimte en 
privévertrekken, zit wat verstopt. Toen wij er zondag passeerden, was het verlaten. Maar doet dat 
ertoe? 

Deze tentoonstelling drijft op de kracht van de suggestie, het doorprikken van het dunne vlies tussen 
kunst en werkelijkheid. Het besef dat je tijdens je bezoek onbewust naast een asielzoeker zou 
kunnen staan of ermee aan de praat raakt, is zelfs waardevoller. Verlust der Mitte past in het traject 
van S.M.A.K.-directeur Philippe Van Cauteren, die kunst stevig in de werkelijkheid wil verankeren. Je 
zou kunnen opwerpen dat hij curator Christoph Büchel een collectie laat kapen, dat diens 
interventie meer thuishoort op een festival of biënnale. Maar deze expo is wel een maalstroom en 
een schokmoment. Een commentaar op vooroordelen en premissen, inclusief die van de veilige 
cocon van de kunst. 

'From the Collection: Verlust der Mitte' 

S.M.A.K. in Gent tot 27/8 

37. “Plek voor vluchtelingen om lotgenoten én andere Evergemnaren te ontmoeten” 

 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Meetjesland - Leiestreek,  

Wo. 10 Mei 2017, Pagina 2 

 

Aan de Spoorwegstraat creëerde OCMW Evergem in de kelder van een gewezen rijkswachtkazerne 
een ontmoetingsruimte. Daarin zijn asielzoekers en erkende vluchtelingen welkom. Om hen beter te 
volgen en te begeleiden, rekent OCMW op de medewerking van vrijwilligers. 
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“Naar aanleiding van de vluchtelingenstroom in 2015 en 2016 kende de Vlaamse regering extra 
middelen toe aan de gemeenten en hun OCMW. Wij kregen 56.000 euro”, zegt Evergems OCMW-
voorzitter Kurt Moens (N-VA). “Met dat bedrag richtten we de ontmoetingsruimte, een 
gesprekslokaal en een shop voor tweedehandse kleding, huisraad, meubilair en speelgoed in en 
wordt een personeelslid 

betaald. Met ons nieuw initiatief willen we de integratie van de vluchtelingen vlotter laten verlopen. 
Onze maatschappelijk werkers focussen op taal en integratie. Voor de uitbouw van De Olijftak werkt 
OCMW samen met vzw De Olijfboom uit Gent. Die vereniging bestaat uit vrijwilligers, die 
nieuwkomers en asielzoekers ondersteunen in hun dagelijks leven”, legt Moens uit. 

Begeleiding 

Enkele vrijwilligers zullen wekelijks op dinsdag van 11 tot 15 uur aanwezig zijn voor de begeleiding. Er 
zijn echter nog meer helpende handen nodig. “Op termijn zullen we ook met andere organisaties 
samenwerken om de vrijwilligerswerking verder uit te bouwen”, zegt maatschappelijk werker 
Marieke Nijs. “Omdat we in de ex-rijkswachtkazerne al een OCMW-kantoor hebben en op de 
gelijkvloerse en eerste verdieping van het pand asielzoekers wonen, is de ontmoetingsruimte 
laagdrempelig. De asielzoekers kunnen hier niet enkel terecht om lotgenoten en Evergemnaren te 
ontmoeten, maar ook voor informatie. We plannen hier ook workshops”, vult Nijs' collega Karen 
Lemeire aan. 

In Evergems Lokaal Opvanginitiatief (LOI) is plaats voor vijftig mensen. “Omdat de grote 
opvangcentra geleidelijk worden gesloten, is de doorstroming groot en zijn 80 tot 90 procent van die 
plaatsen ingenomen”, zegt Moens. “De overgrote meerderheid van de vluchtelingen zijn al erkend en 
blijven slechts twee tot vier maand in ons LOI. Daarna moeten ze verhuizen naar een privéwoning. 
Alleenstaanden trekken vaak naar grote steden of regio's waar de prijs van huurwoningen lager ligt. 
Slechts een vierde van die mensen blijft in Evergem wonen. Dat zijn meestal gezinnen met kinderen. 
Vooral voor hen zetten we meer in op integratie en ontmoeting.” 

Ivan Vanhove ■ 

38. “Stuur onze klasgenoten niet weg” 

 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  

Di. 07 Feb. 2017, Pagina 1 

In de saga rond de sluiting van het vluchtelingenponton laten nu ook Gentse scholieren van zich 
horen. Met honderden witte papieren bootjes op de Coupure protesteerden ze gisteren tegen het 
gedwongen vertrek van hun medeleerlingen. “Politici, luister naar ons en laat ze toch blijven.” 

Een niet alledaags gezicht, gisteren aan de voetgangersbrug op de Coupure. De leerling-lassers, -
mecaniciens en -vrachtwagenchauffeurs van KTA MoBi verzamelden broederlijk voor een stil protest. 
Ze lieten meer dan honderd witte papieren bootjes te water. “Wij zijn boos!”, klonk het. 

Onzekerheid 

“Voor ons is de sluiting van het ponton geen ver-van-mijn-bedshow. Drie van onze medeleerlingen 
wonen er en kunnen elk moment worden weggestuurd. Wij eisen dat ze mogen blijven”, aldus 
initiatiefnemers Giovanni Noncle (21) en Diako Abdollah (18) van de leerlingenraad. Ze zitten in het 
zesde jaar en vieren binnenkort hun 'honderd dagen'. Maar daar staat hun hoofd nu écht niet naar. 

Omdat de drie leerlingen doodsbang zijn en anoniem willen blijven, nemen zij het voor hen op. “De 
manier waarop de overheid hen behandelt, is schandalig. Nochtans willen zij alleen maar een 
diploma halen. Zij staan op en gaan slapen met dezelfde vraag: Waar zal ik morgen wonen? Gewoon 
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functioneren gaat niet meer. Voor hen is de school een veilige haven. Maar die kunnen ze ieder 
moment moeten achterlaten. En dus ook hun vrienden, klasgenoten en leerkrachten”, zegt Noncle. 

“Voortdurend verhuizen, misschien zelfs opnieuw een andere taal moeten leren ... Zo wordt 
integreren, laat staan een diploma halen, uiterst moeilijk. We eisen een menselijke aanpak van de 
overheid. Alsjeblieft, luister naar ons!” 

Het gevoel van onmacht is groot bij de scholieren. Noncle en Abdollah vragen zich af of er wel 
iemand naar hen zal luisteren. Ook de leerkrachten zitten met trauma's. “Het is schrijnend. Die 
leerlingen kijken naar ons en verwachten iets. Daarom halen we alles uit de kast om hen bij ons op 
school te houden tot het einde van het schooljaar. Vorige week zijn we zelfs 

naar Fedasil getrokken om uitstel te vragen en te tonen dat jonge asielzoekers niet eindeloos flexibel 
zijn. We werden er vriendelijk ontvangen, maar meer ook niet”, aldus leerkracht Delphine Seghers 
(38). 

Wie weet, kan de school meer op het beleid wegen dan ze denkt. In Dendermonde bleek een 
verlenging van opvang wél mogelijk: daar sluit de opvang voor minderjarige asielzoekers in de 
Abdijschool pas op 2 augustus en niet in december 2016, zoals eerst gepland. 

Tuly Salumu ■ 

 

39. “De aanvragen stromen binnen” 

 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  

Za. 04 Feb. 2017, Pagina 3 

Refu-Interim kan nu echt van start gaan. Er zijn ideeën, werkingsmiddelen en met Farah Laporte nu 
ook een coördinator. “De aanvragen stromen binnen.” 

Bijzonder gezicht, vrijdag in het stadhuis: een gemeenteraadszaal vol vluchtelingen. Ze waren 
gekomen om de officiële aftrap mee te maken van Refu-Interim, het 'interimkantoor voor 
vluchtelingen' dat voortspruit uit Batahlan, het jongste project van CirQ tijdens de Gentse Feesten. 
Het inzetten van vluchtelingen als vrijwilligers bleek een win-win voor alle partijen. Het idee om een 
duurzame werking te beginnen begon meteen te leven. 

Nu is het zo ver. Een cultuursubsidie van 20.000 euro van de Stad Gent is de aanzet. De rest van de 
centen die in het pilootjaar nodig zijn, zo'n 60.000 euro, is door andere partijen toegezegd. “Nog niet 
alles is helemaal rond, maar we hebben het risico genomen”, zegt Xavier Cloet van Cirq. 

Intake dag 

Uit honderd sollicitanten werd Farah Laporte gekozen als coördinator. Zij zal de kandidaat-
vrijwilligers en de organisaties die vrijwilligers vragen, met elkaar matchen. “De aanvragen lopen nu 
al binnen”, zegt Laporte. Er zal nu snel een vzw worden opgericht en binnenkort houdt Refu-Interim 
een intake dag, waarop vluchtelingen zich kunnen aanmelden en aangeven welk werk ze kunnen of 
willen doen. Mogelijke taken zijn bardienst, opbouw en afbraak, onderhoudswerken en koken, maar 
het is de bedoeling dat de vluchtelingen ook meer creatieve taken kunnen vervullen en bijvoorbeeld 
worden ingezet als acteur of muzikant. 

“Er zijn vluchtelingen die zelf met ideeën afkomen”, zegt Xavier Cloet van CirQ. Syriër Raad Al-
Mohammad droomt bijvoorbeeld van zijn eigen comedyshow, De integratieles. Het doelpubliek van 
Refu-Interim zijn asielzoekers die minstens vier maanden in het land zijn en dus mogen werken, plus 
erkende vluchtelingen. 
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De subsidie van de Stad Gent komt uit het budget van Cultuur. Cultuurschepen Annelies Storms 
(SP.A) is onder de indruk van het project. “Straf dat uit zottigheid zoiets kan ontstaan.” 

Of er ook voor volgend jaar geld is, zal nog moeten blijken. Het is alleszins de bedoeling van CirQ om 
Refu-Interim ook na dit pilootjaar voort te zetten. “We gaan er alles aan doen om de budgetten te 
vinden”, zegt Cloet. Stiekem droomt hij van een bedrijf in de sociale economie. “We hebben onder 
onze mensen fantastische naaisters en koks. Misschien kunnen we vroeg of laat wel onze eigen 
boontjes doppen.” 

www.refuinterim.be 

Annelies Rutten ■ 

40. Van ponton naar “de andere kant van het land” 

 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  

Vr. 27 Jan. 2017, Pagina 1 

 

Vandaag moet een dertigtal vluchtelingen het ponton aan de Rigakaai verlaten. Hun bestemming? 
Malmédy, tot diep in Wallonië. Vanavond betogen verschillende organisaties. “Na maanden 
integratie en Nederlandse les moeten ze van nul beginnen. Dat is onmenselijk.” 

Op het vluchtelingenponton aan de Rigakaai vertrekt vandaag de grootste groep vluchtelingen sinds 
de start van de verhuis. Acht vluchtelingen worden op de trein naar Brussel gezet en 22 mensen 
moeten zelfs uitwijken naar Wallonië, tot in Malmédy. Nochtans maakte Fedasil zich sterk dat alle 
vluchtelingen in Vlaanderen zouden blijven. Dat is door de overbevolking in de andere asielcentra 
dus niet gelukt. 

“We moeten het ponton leeg krijgen en zijn volop op zoek naar nieuwe plaatsen”, zegt Lin Van 
Wayenbergh van Fedasil. “De omgeving van Gent krijgt daarbij prioriteit, maar als dat niet lukt, 
moeten we elders kijken. Deze week sturen we dertig jonge alleenstaande mannen van Afrikaanse 
afkomst naar Brussel en Wallonië omdat zij vaak al Frans spreken. Daar worden ze verspreid over een 
tiental centra.” 

Betoging aan ponton 

Naar waar de asielzoekers precies verhuizen, wil Fedasil niet kwijt. Al is Malmédy er zeker bij. 
“Gisteren hebben we daar twee vrouwen van ongeveer vijftig jaar afgezet”, vertelt Evelyne Huughe 
van vzw Een hart voor vluchtelingen, die de asielzoekers naar hun nieuwe bestemming begeleidt. Het 
klopt dus niet dat alleen jonge mannen vertrekken. “Sowieso is het niet menselijk om eender wie 
naar de andere kant van het land te sturen. Sommigen weigeren bovendien te vertrekken.” Samen 
met andere welzijnsorganisaties betoogt Huughe vanavond om 18 uur aan het ponton. 

Cirq 

“Dit is een ramp. Dit gaat over cijfers halen, niet over mensen”, zegt Xavier Cloet van Cirq. “Dat de 
boot weg moet, daar had ik me intussen bij neergelegd. Maar ik had zo gehoopt dat ze de mensen 
die hier goed ingebed waren in de buurt van Gent zouden houden, in plaats van ze naar de andere 
kant van het land te sturen.” 

Cloet en Cirq zijn alvast niet van plan 

om 'hun' vluchtelingen te laten vallen. “We zullen ze blijven opvolgen. Nu is er al iemand die geregeld 
met de trein uit Luxemburg terug naar Gent komt.” Toch vindt Cloet niet dat het werk van de 
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afgelopen maanden voor niets is geweest. “Wat ze hier meegemaakt en geleerd hebben is niet 
weggegooid. Ze hebben erkenning gekregen van de Gentenaars en ze hadden hier een goed gevoel.” 
Cirq werkt in Gent met 120 vluchtelingen. Veertig daarvan wonen, minstens tot vandaag nog, op het 
ponton. 

Tuly Salumu en Jan Claeys ■ 

41. ”Ik werk. Maar bij wie kan ik een kamer huren?” 

 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  

Do. 19 Jan. 2017, Pagina 3 

Gezocht in het Gentse: huurwoningen voor de asielzoekers van het opvangponton Reno. Nu dat de 
deuren sluit, storten de bewoners zich op de huurmarkt. Mohamed Barry (28) doet een emotionele 
oproep. “Bij wie kan ik een kamer huren?” 

Van het vluchtelingenponton naar de huurmarkt: Mohamed Barry (28) uit Guinee is vastberaden om 
te bewijzen dat het kan. En hij is niet de enige: door de nakende sluiting van het Renoponton aan de 
Rigakaai zijn steeds meer asielzoekers op zoek naar een huurwoning in Gent. Na de horror in hun 
thuisland te zijn ontvlucht, komen ze in Gent alweer voor een nieuwe beproeving te staan. Of het 
goed gaat met Mohamed? “Helemaal niet. Wat Fedasil met ons doet, is schandalig. Ik was een van de 
eersten op het ponton en heb al zo veel moeite gedaan om me te integreren. En ik heb werk 
gevonden: parttime als poetshulp in café Trefpunt.” 

Naam niet mee 

Toch kan de Guineeër elk moment worden weggestuurd van het ponton. Dat hij de Reno moet 
verlaten, vindt hij niet zo erg. “Er is heel veel diefstal en geweld, vooral tussen de Afghanen, Irakezen 
en Afrikanen. Meestal blijf ik op mijn kamer.” Maar weg uit Gent wil hij niet: hij is volop op zoek naar 
een eigen stek in zijn nieuwe thuisstad. Dat is niet zo simpel, ook al krijgt hij de hulp van café Trefpunt 
en van buddy Simba Timmerman (60). Volgens Timmerman heeft zijn poulain zijn naam niet mee. “Als 
ik bel voor mezelf, zijn er altijd appartementen vrij, maar wanneer eigenaars horen dat het voor een 
'Mohamed' is, haken ze af. Velen hebben schrik omdat Mohamed nog niet erkend is. Dat betekent dat 
hij geen steun kan krijgen van het OCMW, ook al werkt hij. Meer dan 250 euro huur per maand kan hij 
niet betalen.” 

Vader vermoord 

Barry, die in Guinee zag hoe zijn papa werd vermoord, ziet Simba Timmerman als een tweede vader. 
Timmerman vindt dat Fedasil alle verantwoordelijkheid in zijn schoenen schuift. “Ik heb Barry aan 
werk geholpen en ik heb hem de stad leren kennen. Verhuizen naar een ander asielcentrum aan de 
andere kant van het land is voor hem echt geen optie. Alles wat hij hier moeizaam heeft opgebouwd, 
zal hij opnieuw moeten achterlaten. Ik zou hem zelf in huis 

nemen, maar dat kan niet omdat ik zelf huur en hij zijn domicilie dus niet op mijn adres kan zetten. Nu 
hij mij het hardst nodig heeft, zou ik hem aan de huisjesmelkers of de illegaliteit moeten overlaten. 
Allez, zeg”, aldus Timmerman. 

Blijven plakken 

Op Facebook duiken her en der gelijkaardige verhalen op. Ook Jesse Vrielynck, directeur van het 
vluchtelingenponton, krijgt steeds meer vragen van buddy's die 'hun' asielzoeker willen helpen. “En 
dat kan: niemand is verplicht om in een asielcentrum te wonen. Maar we raden het niet aan om elders 
te gaan. Wie in Gent wil blijven, heeft geld en een netwerk van vrienden of familie nodig.” 



91 
 

 

Nu al wonen meer dan vijfhonderd asielzoekers in procedure 'ergens' in de stad. Bij familie, vrienden 
maar even vaak onder de radar, in een kraakpand. Met de sluiting van de Reno dreigt dat aantal te 
stijgen. 

Tuly Salumu 

42. Asielzoekers heffen glas met bewoners Muide 

 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  

Ma. 16 Jan. 2017, Pagina 1 

De nieuwjaarsreceptie van de Muide stond in het teken van afscheid. De asielzoekers van het 
opvangponton Reno hieven samen met buurtbewoners het glas op een goed jaar. Al had de cava een 
wat wrange nasmaak. 

Een en al gezellige drukte, dit weekend op de nieuwjaarsreceptie van de Muide. De asielzoekers van 
het ponton hadden voor de buurtbewoners gekookt. Zelfs gezinnen met jonge kinderen kwamen van 
de sfeer proeven. Zoals het Palestijnse gezinnetje Saiqali met de kleine Lilian (2,5), dat nog maar drie 
weken in Gent is. “We zijn uit de Gazastrook gevlucht, het was er levensgevaarlijk. Hier zijn we veilig. 
Maar de nakende verhuizing brengt veel stress mee. We willen dat onze dochter zo snel mogelijk met 
school start”, vertelt papa Amin (48). 

Vrienden voor het leven 

Op de receptie is het toch vooral even genieten en bijpraten. Somaliërs Mona Mourini (22) en Hassan 
Abekan (19) amuseren zich. “We hebben elkaar leren kennen op het ponton en zijn vrienden voor het 
leven geworden. We willen bij elkaar blijven.” 

Welzijnsschepen Rudy Coddens (SP.A) acht de kans hoog dat een groot deel van de asielzoekers toch 
in Gent blijft plakken. “Als ze een goed netwerk hebben, is dat zeker mogelijk.” (tsa) 

43. Eerste gezinnen van opvang-ponton in Gent zijn vertrokken 

 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Meetjesland - Leiestreek,  

Do. 12 Jan. 2017, Pagina 4 

 

De eerste drie gezinnen van opvangponton Reno zijn gisteren vertrokken, maar blijven in de buurt van 
Gent. Ondertussen loopt de verhuis van de andere gezinnen vertraging op: zij vertrekken pas in de 
krokusvakantie. 

Tegen 5 maart moeten alle asielzoekers - vooral Afghanen, Irakezen en Somaliërs - vertrokken zijn. 
Dan sluit het Gentse ponton definitief de deuren. Gisteren zijn de eerste drie gezinnen vertrokken 
naar lokale opvanginitiatieven in Merelbeke, Destelbergen en Nevele. 

“Er is een warm afscheid geweest en het vertrek is rustig verlopen”, zegt manager Bart Claes. Meer 
kon hij omwille van de privacy van de ouders niet kwijt. 

Eigenlijk wilde Fedasil de gezinnen met schoolgaande kinderen - in totaal zo'n zestig ouders en dertig 
kinderen - in de kerstvakantie verhuizen, maar dat is niet gelukt. Nieuwe deadline: de krokusvakantie. 
“De verhuis van de gezinnen zal grotendeels dan verlopen. Al garanderen we niet dat er daarvoor toch 
geen mensen moeten vertrekken”, zegt Lin Vanwayenbergh van Fedasil. 
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Reden van de vertraging? De overvolle asielcentra. “Die zijn momenteel door de snelle afbouw 
volledig bezet. Hierdoor is het last minute zoeken naar plaatsen en kunnen we de mensen maar een 
paar dagen op voorhand vertellen naar waar ze gaan”, klinkt het bij Fedasil. (tsa) 

 

44. Eerste vluchtelingen ponton Reno verhuizen al in januari 

 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  

Di. 20 Dec. 2016, Pagina 3 

Het opvangponton Reno sluit op 5 maart officieel de deuren, bijna één jaar na de opening. 250 
asielzoekers moeten tegen dan zijn verhuisd. De eerste groep vertrekt al in januari. 

Omdat de instroom van asielzoekers in vergelijking met vorig jaar sterk is gedaald en daardoor minder 
behoefte is aan noodopvangplaatsen, gaat ook het opvangponton Reno aan de Muide op vijf maart 
onherroepelijk dicht. 

In één jaar tijd zullen er ruim 430 asielzoekers hebben verbleven. Om de verhuizing van de huidige 250 
mensen zo vlot mogelijk te doen verlopen, vertrekt een eerste groep al in januari. Waar zij naartoe 
moeten, bepaalt Fedasil. 

G4S Care, de privéfirma die het opvangponton uitbaat, spreekt van een geslaagde samenwerking met 
het OCMW Gent, aangevuld met “een breed netwerk van onder meer scholen, vrijwilligers en 
buurtbewoners”. 

Nochtans was er bij de start van het opvangponton heel wat heisa over 'bajesboot' Reno, omdat die in 
Rotterdam ook al gebruikt was als detentiecentrum. 

Schepen van Welzijn Rudy Coddens (SP.A) wijst erop dat de dalende tendens in de instroom van 
asielzoekers op nationaal niveau niet van toepassing is op Gent. “Hier zien we nog altijd een 
geleidelijke stijging in het aantal asielzoekers. Voorlopig tellen we er 2.700.” (tsa) 

45. Vluchtelingen als stadsfotograaf: “Zo zien wij Gent” 

 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  

Wo. 23 Nov. 2016, Pagina 6 

 

Ook benieuwd hoe asielzoekers onze stad ervaren? Dan moet je in de Meulesteedsesteenweg zijn. 
Aan een vervallen pand valt het fotoproject Echo's uit de Wijk van de bewoners van het opvangponton 
Reno te bewonderen. Centrale vraag: hoe communiceer je met de buren als je geen 
gemeenschappelijke taal hebt? Met een wegwerpcameraatje, dachten Nina Ahmadyaav (25, l.) en 
Bashir Abdolla (20). Het resultaat is een eigenzinnige fotocollectie met een frisse blik op de stad en 
een inkijk in het dagelijkse leven op het ponton, dat in maart 2017 de deuren sluit. Nina en Bashir zijn 
hier nog maar enkele maanden: “We spreken nog niet zo goed Nederlands maar onze foto's zeggen 
meer dan woorden. Over onze cultuur, over vriendschap en over Gent. We voelen ons hier welkom. 
Dat willen we tonen aan de buurt.” (tsa) 

 

46. Instroom vluchtelingen “beheersbaar” 
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Gent telt op dit moment iets meer dan 2.500 vluchtelingen of asielzoekers: één persoon voor elke 
honderd Gentenaars. Hun aantal stijgt nog gestaag. “Maar het blijft beheersbaar”, zegt OCMW-
voorzitter Rudy Coddens (SP.A). 

Het is druk op de Reno, het opvangponton in de haven. Met 229 vluchtelingen en asielzoekers die 
wachten op een beslissing over hun verblijfsrecht, is het centrum bijna volzet. In de opvang van de 
Stad en op privéadressen - bij vrienden of landgenoten - zitten nog eens ongeveer zeshonderd 
mensen. 

Dat zijn er tweehonderd meer dan in augustus vorig jaar. “Ook de erkende vluchtelingen, die bericht 
kregen dat ze mogen blijven, zijn met vierhonderd meer (1.750) dan vorig jaar”, zegt Rudy Coddens. 
“Daar zijn ook mensen bij die buiten Gent werden opgevangen, maar hierheen kwamen nadat ze asiel 
hadden gekregen.” 

Op straat 

Deze zomer werd gevreesd voor een zwaar probleem omdat vluchtelingen met verblijfsrecht op zoek 
moeten naar een woning. Maar dat blijft “beheersbaar”, zegt Coddens. “Het is niet makkelijk voor 
hen, maar we krijgen geen signalen dat er mensen op straat terechtkomen.” 

De druk lijkt de eerste maanden ook niet te zullen toenemen. Slechts één op de vijf mensen die nu op 
de Reno wonen, zal waarschijnlijk asiel krijgen. “Het gaat vooral om Afghanen, Irakezen en Afrikanen. 
Nationaliteiten met een kleinere kans op bescherming”, zegt Coddens. 

“Bij de Syriërs krijgt meer dan tachtig procent asiel. Bij andere landen is dat een stuk lager. En wie niet 
erkend wordt, moet terug.” (bst) 

47. Vluchtelingen palmen SMAK in met tekeningen 
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Het SMAK was gisteren een tijdelijke thuishaven voor vluchtelingen. Een band van Iraakse asielzoekers 
die elkaar pas hebben leren kennen, speelde een concert in de inkomhal. Andere vluchtelingen vulden 
een muur met tekeningen. 

Veel van de tekeningen waren geïnspireerd op een schildpad. Een dier dat traag vordert, maar 
uiteindelijk toch zijn bestemming bereikt. Niet toevallig is een schildpad ook de covertekening van Van 
Hier Tot Daar, een boek vol met alleen maar tekeningen van vluchtelingen, uitgegeven door het 
Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (SMAK). 

Ali (31) en de broers Ahmed (27) en Fawzi (21) vertrokken goed acht maanden geleden uit Mosul, Irak. 
Op de vlucht voor ISIS. Eenentwintig dagen waren ze onderweg, deels per boot, deels te voet. Nu 
verblijven ze op het Reno-ponton aan de Rigakaai. 

“Als ik hier tijdens een wandeling door het centrum toevallig iemand aanstoot met de elleboog, volgt 
op mijn verontschuldiging een vriendelijke blik die toont dat het niet erg was. In Irak is zoiets 
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voldoende voor een gevecht”, vertelt Ali. “Wij willen hier blijven, hier zijn we veilig. Met plezier volgen 
we elke dag les op school, met plezier leren we Nederlands.” 

Terugkeren willen ze niet. “In ons land lopen we gevaar. Hier zijn we veilig. Als we hier op een bepaald 
moment niet lachen, komt de begeleidster al vragen wat er scheelt. We hopen echt dat we hier 
mogen blijven”, aldus Ahmad. (rtl) 

www.smak.be 

 

48. CirQ ronselt 40 vluchtelingen 
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De vzw Cirq, die al ruim tien jaar zottigheid brengt op de Gentse Feesten onder de naam Bataclan, 
Batakamp, BataBata ... wil deze zomer niet minder dan veertig vluchtelingen in hun werking 
betrekken. Als glazenwasser, als artiest, als cameraman. “En we gaan met hen ook het theaterstuk 
Den Grooten Overtocht maken”, zegt Xavier Cloet van CirQ. 

Vrijdagmiddag 11 uur aan de Afrikalaan, waar de vzw CirQ op de terreinen van DOK zijn kantoren 
heeft. Er wordt een 'interimkantoor' geïmproviseerd: twee nadarhekkens bekleed met een groot 
karton, waarop iemand van CirQ in fout Engels “ We have job” schrijft. 

“We zitten vlak bij het Reno-ponton, hier passeren wel vluchtelingen die we aan het werk kunnen 
zetten”, klinkt het. En jawel, nog geen drie minuten later meldt zich al iemand aan: Jean Eudes (28) uit 
Togo. Hij verblijft al zeven maanden in Gent. Xavier Cloet duwt hem een contract in de hand. “Hij kan 
in de keuken aan de slag, maar is ook geschikt als acteur”, vult Maarten Dreezen van CirQ aan. 

Overtocht van de Leie 

Cloet: “We zijn hier al meer dan tien jaar bezig met CirQ, we hebben ondertussen zowat honderd 
medewerkers, maar er zijn er nogal wat die afhaken. Die vluchtelingen zijn dus zeer welkom.” 

'Welkom' is daarom ook verwerkt in de titel van het CirQ-evenement: BatAhlan. “ Ahlan betekent in 
het Arabisch welkom”, aldus Cloet, die goed op dreef is: “Akkoord, die vluchtelingen zijn voor ons 
goedkope werkkrachten, maar bovenop eten en drinken krijgen ze wel het vrijwilligerstarief. Dat is 
ruim meer dan wat ze nu hebben. Die mensen gaan volgens mij ook niet staken. We zullen hen 
inzetten naargelang hun capaciteiten. Er zijn hoogopgeleide mensen bij, misschien zit er wel een 
dokter tussen.” 

CirQ heeft regisseur Ruud Gielens in huis gehaald om voor hen het stuk Den Grooten Overtocht te 
maken: “Dat stuk zal vier of vijf keer per dag worden opgevoerd in het parkje van de Willem De 
Beersteeg. De acteurs, onder wie ook vluchtelingen, zullen daarin de oversteek van de Leie maken”, 
aldus Cloet. 

Er komt elke avond een Refu- late nightshow. Eén rubriek heet So You Think You Can Stay. Daarin mag 
het publiek beslissen of iemand die op het podium is voorgesteld, mag blijven dan wel zijn biezen 
moet pakken. 

CirQ is niet aan zijn proefstuk toe wat betreft evenementen die inspelen op de maatschappelijke 
actualiteit. Zo choqueerde de zotte bende in het jaar van het pedofilieschandaal rond de Brugse 
bisschop met het Circus Vangheluwe voor kinderen, dat achteraf onschuldig vertier bleek. 

http://www.smak.be/
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Het is ook niet de eerste keer dat CirQ met asielzoekers werkt: in 2013 hield de vzw een petitieactie 
om de uit Mauretanië afkomstige Moussa Thiam in België te kunnen houden. 

www.cirq.be 

Rudy Tollenaere ■ 

49. 30 asielcentra en 10.000 bedden plots overbodig 

 

Het Nieuwsblad*,  

Za. 04 Jun. 2016, Pagina 8 

De federale regering schrapt 10.000 opvangplaatsen voor asielzoekers, iets meer in Vlaanderen dan in 
Wallonië. “Het aantal nieuwe asielaanvragen staat op het laagste peil in acht jaar”, zegt 
staatssecretaris Theo Francken (N-VA). 

In totaal sluiten dertig opvangcentra voor asielzoekers, goed voor 6.500 plaatsen. Het gaat in 
Vlaanderen onder meer om elf noodopvangcentra van het Rode Kruis, de opvangboot in Gent en het 
asielcentrum in Koksijde, waartegen burgemeester Marc Vanden Bussche (Open VLD) maandenlang 
ten strijde trok. In de resterende centra verdwijnen nog eens 3.500 bedden. 

“We verwachten dat de meeste van onze centra - vandaag nog voor zo'n 92 procent bezet - definitief 
sluiten tegen het einde van het jaar”, zegt An Luyten van het Rode Kruis. Door de sluiting verliezen 
zo'n driehonderd tijdelijke medewerkers hun job. 

Ook in Koksijde zal het nog een tijdje duren voor het asielcentrum de deuren sluit. Burgemeester 
Vanden Bussche, die opgelucht reageert, hoopt dat zijn centrum “nog voor de zomer dichtgaat, zodat 
we ons op het toeristisch seizoen kunnen concentreren”. 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) beklemtoont intussen dat het 
afbouwplan “flexibel” is. “Mocht zich een nieuwe vluchtelingencrisis aanbieden, kunnen we snel weer 
extra opvang openen.” 

Meer tijd om huis te zoeken 

Om de grote opvangcentra toe te laten de deuren te sluiten, wordt een aantal bewoners naar een 
lokaal opvanginitiatief verhuisd. “Gemeenten klaagden dat ze onder zware druk van de regering 
opvangwoningen hadden ingericht voor asielzoekers, maar dat die leeg bleven”, aldus Piet Van 
Schuylenbergh van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). “Door asielzoekers naar 
die opvangwoningen door te verwijzen, geeft de regering gehoor aan die kritiek.” 

Asielzoekers die erkend worden als vluchteling en in ons land mogen blijven, krijgen voortaan ook 
meer tijd om een eigen woonst te vinden. Nu moesten ze ten laatste twee maanden na hun erkenning 
het opvangverblijf verlaten. Die termijn wordt opgetrokken naar drie of vier maanden. “Dat was nodig, 
omdat het door de krapte op de huurmarkt verre van eenvoudig is om snel een woning te vinden”, 
zegt Van Schuylenberg. 

Dat zegt ook Vluchtelingennetwerk Vlaanderen. Dat ziet de asielcrisis overgaan in een 
huisvestingscrisis. 

Werner Rommers en Simon Andries ■ 

 

50. Schurft en tuberculose vastgesteld in opvangcentrum Rigakaai 
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Bij drie vluchtelingen die in het opvangcentrum Reno aan de Rigakaai verblijven, is schurft vastgesteld. 
Twee andere vluchtelingen op het ponton lijden aan tuberculose (tbc). Dat blijkt uit het antwoord dat 
schepen Rudy Coddens (SP.A) gaf op een vraag van Johan Deckmyn, fractieleider van het Vlaams 
Belang. 

Drie van de 180 bewoners van het opvangcentrum Reno lijden aan de huidziekte schurft. De drie 
besmette vluchtelingen werden behandeld volgens de geldende procedures en Fedasil doet er alles 
aan om verdere overdracht te voorkomen. Op het ponton verblijven ook twee personen die de 
diagnose van tuberculose kregen, zij het wel een niet-besmettelijke vorm. Deze twee vluchtelingen 
worden nog behandeld voor tbc, maar kans op verspreiding is er dus niet. 

Asielzoekers zijn volgens Coddens een kwetsbare groep wat betreft tbc, maar de extra gevallen van 
die ziekte vormen geen gevaar voor de volksgezondheid. Iedere asielzoeker wordt bij aankomst in ons 
land inmiddels gescreend op tbc. 

“Asielzoekers en de personeelsleden die werken in de asielsector behoren wellicht tot de best 
opgevolgde en gecontroleerde bevolkingsgroep in ons land voor wat betreft tuberculose”, valt te 
lezen in het antwoord van schepen Coddens. (cma) 

51. Allochtone leraar blijft uitzondering 
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De 'verkleuring' van Gent versnelt, maar de stadsdiensten hebben moeite om te volgen. Een 
allochtone leraar of loketbediende, of een Turkssprekende flik, blijft de uitzondering. Er komen snel 
nieuwe streefcijfers. “Goed, maar daar los je niet alles mee op”, zegt een specialist. 

De helft van alle Gentse kinderen jonger dan veertien jaar heeft roots in het buitenland. Dat tonen de 
nieuwe bevolkingscijfers. Van alle Gentenaars heeft dertig procent een buitenlandse herkomst. De 
populairste babynaam in Gent is Mohammed, in al zijn schrijfwijzen. 

De stad is in sneltempo aan het verkleuren. “Superdiversiteit wordt de norm”, zegt schepen van 
Burgerzaken Sofie Bracke (Open VLD). Maar de Stad kan zelf niet volgen. In het stedelijk onderwijs 
hebben slechts 159 van de 2.675 personeelsleden buitenlandse roots, of zes procent. Bij het 
stadspersoneel gaat het om 480 van de 5.000 mensen (8,6 procent). En bij de Gentse politie naar 
schatting 45 van de 1.260 personeelsleden (3,7 procent). 

Dat blijkt uit cijfers die Veli Yüksel (CD&V) opvroeg. “Ruim onvoldoende”, zegt Yüksel. “Het is van groot 
belang dat er meer allochtone rolmodellen komen.” 

De Stad erkent het probleem. Eind mei worden nieuwe streefcijfers vastgelegd voor een diverser 
stadspersoneel. “Het moet een afspiegeling zijn van de Gentse bevolking”, zeggen personeelsschepen 
Martine De Regge en schepen van Gelijke Kansen Resul Tapmaz (beiden SP.A). 

Jobbeurzen 
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Hogeropgeleiden met een migratieachtergrond worden specifiek gezocht. In vijf wijken met grote 
allochtone gemeenschappen waren er vorige maand jobbeurzen. En omdat te weinig allochtone 
leerkrachten een lerarenopleiding afronden, wil het stadsonderwijs de samenwerking met de UGent 
en de hogescholen verstevigen. 

Maar een beter afgespiegeld stadspersoneel is nog veraf, zeker gezien de Stad moet besparen en 
weinig aanwerft. “Het is een uitdaging om op korte termijn tot een betere verhouding te komen”, 
geven 

De Regge en Tapmaz toe. In het stadsonderwijs steeg het aantal medewerkers met een 
migratieachtergrond vorig jaar wel van 4,4 naar 5,9 procent. 

“Streefcijfers zijn goed, maar niet voldoende”, zegt socioloog Stijn Oosterlynck (UAntwerpen). “Met de 
Turkse of Marokkaanse gemeenschap moet het lukken: zij zijn al een tijd in Gent en hun scholing is 
gestegen. Maar de jongste groepen nieuwkomers zijn zo divers geworden, dat elk zijn eigen aanpak 
nodig heeft.” 

“Sommige asielzoekers hebben een diploma dat niet wordt erkend. Andere vervallen na twee 
generaties in kansarmoede of komen van het platteland en stromen moeilijk door naar een stadsjob. 
Gent moet die groepen van in de kleuterschool klaarstomen.” 

Bert Staes ■ 

 

52. Géén vijfsterrenhotel 
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Het vluchtelingenponton Reno aan de Rigakaai is géén vijfsterrenhotel. De 250 asielzoekers die vanaf 
volgende week aankomen, zullen er een proper maar karig verblijf vinden. Ze zullen er tot tien 
maanden wonen, wachtend op het einde van hun asielprocedure. Vrijdag konden de eerste 
nieuwsgierige Gentenaars het ponton bezoeken. 

De Reno heeft een verleden als 'bajesboot' in Nederland. Dat zie je nog aan boord, in sommige 
opschriften maar ook aan de controleluikjes in de deuren, die provisoir zijn bedekt. “Maar we gaan er 
alles aan doen om de Reno een open karakter te geven”, zegt OCMW-schepen Rudy Coddens (SP.A). 
De Reno wordt uitgebaat door G4S Care en Corsendonk Hotels, maar de Stad blijft betrokken. 

“Hier loopt niemand in uniform, er zijn geen bewakers. Er zijn wel videocamera's om de omgeving en 
de gemeenschappelijke ruimtes op het ponton in de gaten te houden. Zowel de bewoners als de 
werknemers krijgen een badge waarmee ze op het ponton kunnen. Wie bezoek wil ontvangen in de 
gemeenschappelijke ruimtes, moet dat vooraf aanvragen. Tussen middernacht en 6 uur 's morgens 
moeten de bewoners op het ponton zijn, voor de rest mogen ze gaan waar ze willen”, zegt Jesse 
Vrielynck, coördinator op het ponton. 

7,40 euro per dag 

Vanaf volgende week stuurt Fedasil de eerste van 250 vluchtelingen naar de Reno. “Dat zal gebeuren 
met bussen van telkens 50 man”, zegt Coddens. “Maar we weten nog niet wie dat zullen zijn. We 
vragen dat gezinnen uit maximaal vier personen bestaan, dan kunnen we ze in één kamer onder 
brengen.” 



98 
 

 

De Reno beschikt over 72 kamers, waarin telkens vier mensen slapen. “We hebben dus een beetje 
buffer”, zegt Vrielynck. Elke kamer beschikt over één toilet met douche. Ruim is het zeker niet, de 
gangen op het ponton zijn zelfs echt smal. De bewoners beschikken over wifi, een beperkt 
internetcafé en acht gemeenschappelijke keukens, met telkens vier fornuizen en wat microgolfovens. 
Daar zullen ze elke dag voor hun eigen maaltijden instaan. “Daarvoor krijgen ze per dag een budget 
van 7,40 euro en per week 5 euro zakgeld”, aldus Evert Jan Witteveen van Fedasil. De bewoners zullen 
hun inkopen in de buurt doen. 

“Naast bed, bad, brood zetten we ook in op begeleiding”, zegt Rudy Coddens. “We moeten vermijden 
dat verveling ontstaat. Er komen activiteiten, we gaan fietslessen geven en er is een fietsatelier. 
Mensen kunnen met een beperkte vergoeding een abonnement van De Lijn krijgen en voor de 
kinderen weten we perfect in welke scholen nog plaats is.” 

Vrijdag waren de eerste rondleidingen voor geïnteresseerde Gentenaars. Freddy Rawoens (80) en 
Anette Zeck (80) waren bij de eersten. 

“We wilden het nu toch eens met eigen ogen zien, dat ponton waar zo veel om te doen was. Het zal 
hier voor die mensen toch beter zijn dan in dat kamp in Calais. De vluchtelingen kunnen er hier iets 
van maken, als ze dat willen. Maar opvang voor 250 mensen op zoveel duizenden voor wie nog een 
oplossing wordt gezocht, is dat geen druppel op een hete plaat? En hoe lang kan de gemeenschap dit 
bekostigen?” 

Johan DillenFoto’s Frederiek Vande Velde ■ 

53. Straffeloos 

Het Nieuwsblad*,  
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Soms plaatst het nieuws zijn eigen sarcastische voetnoot bij de dag. In Oostende loopt een onderzoek 
naar de daders van een groepsverkrachting van een minderjarig meisje. De beelden op de gsm van 
een van de daders laten weinig aan de verbeelding over: dit zijn zware feiten. Het feit dat onder de 
daders een aantal Irakezen is, mogelijk zelfs een aantal asielzoekers, zal de publieke verontwaardiging 
alleen maar hoger opstuwen. Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) sprak gisteren al zijn hoop uit dat 
ze zwaar bestraft zouden worden. 
En dan nu de sarcastische voetnoot. Gisteren kwam er ook een uitspraak in een verkrachtingszaak 
voor de rechtbank van Gent. Wel degelijk verkrachting, oordeelde de rechter. Maar straffen hoeft niet 
echt. In een merkwaardige kronkelredenering argumenteerde de rechter dat de dader vooraf een paar 
signalen verkeerd geïnterpreteerd had en zich vervolgens niet echt meer kon houden. Tik op de 
vingers en terug naar huis. 
Je kan op basis van deze uitspraak enkel oordelen dat deze rechter ofwel niet beseft wat verkrachting 
is, ofwel vindt dat we daar niet zo zwaar aan moeten tillen. Een misverstand is gauw gebeurd, een 
verkrachting blijkbaar ook. Dat is relativerende onzin. Een verkrachting gebeurt als de een negeert dat 
de ander nee zegt. Simpel, klaar. Wanneer gaan mannen trouwens eens protesteren tegen dat beeld 
van hen dat ze nauwelijks getemde roofdieren zijn? Een beetje opwinding en het licht gaat uit. Dat is 
toch van een hemeltergende domheid? 

De uitspraak is trouwens geen geïsoleerd geval. België doet het op alle vlakken slecht met 
verkrachting: het gebeurt vaak, er wordt zeer vaak niet eens een klacht ingediend, en het komt nog 
minder vaak tot een veroordeling. Na een verkrachting worden slachtoffers nog eens door een 
juridische en bureaucratische mallemolen gehaald en op het eind hebben ze vaak niet veel meer dan 
hun eigen schaamte over. Verkrachting is in dit land in de meeste gevallen een straffeloze daad. En dat 
is wraakroepend. 

Wees dus verontwaardigd over Oostende. Maar laat het geen selectieve verontwaardiging zijn. Een 
verkrachting wordt niet erger of minder erg op basis van de kleur van de daders. 
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54. Zeker 1.500 illegalen in Gent 
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Gent telde in 2014 minstens 1.510 illegalen. Dat leidt het OCMW af uit het aantal mensen dat vorig 
jaar een medische kaart vroeg. Wie illegaal is, kan zo'n kaart aanvragen om dringende medische hulp 
te krijgen. Volgens OCMW-voorzitter Rudy Coddens is het cijfer vrij representatief voor het totale 
aantal mensen dat illegaal in Gent verblijft, "al hebben we er geen zicht op hoeveel het er precies zijn". 
In 2010 bedroeg het aantal medische kaarten nog 2.746, maar toen gebruikte het OCMW een andere 
registratie, waardoor de cijfers moeilijk te vergelijken zijn. Volgens Coddens kan Gent volgend jaar een 
stijging zien door asielzoekers die geen verblijfsvergunning krijgen maar ons land niet verlaten. (jod) 

 

55. Regering geeft groen licht: vanaf januari wonen 250 vluchtelingen op drijvend ponton 
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Vanaf eind januari herbergt Gent 250 vluchtelingen op een drijvend ponton dat aan de Rigakaai zal 
aanmeren. Gisteren besliste de kern van de federale regering keurde het ponton goed. OCMW-
voorzitter Rudy Coddens (SP.A) vermoedt dat Gent daarmee voldoende inspanningen levert. "Zeker 
zijn we niet, maar we zullen er niet te ver naast zitten." 

Het ponton ligt kant-en-klaar in Terneuzen te wachten. "Zodra de regering de beslissing bekrachtigd, 
kan het het kanaal worden opgeduwd", zegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens (SP.A). "Het 
hotelconcern Corsendonk staat samen met G4S Care in voor de exploitatie van het ponton en zal het 
in minder dan zes weken operationeel hebben aan de Rigakaai. 

Voor eind januari kunnen dus 250 vluchtelingen terecht op het ponton, dat de naam 'Reno' krijgt." 

De exploitatie van het ponton is dan wel in privéhanden, maar de stad heeft op voorhand alle 
mogelijkheden doorgepraat met Corsendonk en G4S. "Alle scenario's zijn besproken en kregen een 
theoretisch antwoord", zegt Coddens. "We kijken of er plaatsen vrij zijn in scholen in de buurt en of er 
vervoer moet worden geregeld naar scholen in de rand. Alleen, we weten nog niet wie er komt. Of dat 
gezinnen dan wel alleenstaanden zijn? Dat zien we pas wanneer de bus met vluchtelingen toekomt. Ze 
zijn gestuurd door Fedasil. Het zullen er geen 250 in één keer zijn, maar dat aantal zal toch snel bereikt 
zijn." 

Camera's op ponton 

De asielzoekers krijgen 60 euro leefgeld per week. "Daarmee zullen ze zelf eten klaarmaken en 
boodschappen in de buurt doen", zegt Coddens. 

De stad wil hen dan misschien wel verwelkomen, sommige inwoners zijn minder happig. Her en der op 
sociale media zijn de commentaren negatief tot plat racistisch. "We er ons van bewust dat er vragen 
gesteld worden", zegt Coddens. "Daarom organiseren we komende maandagavond in de Buurtloods 
een infoavond. Bovendien zullen geïnteresseerden voor het ponton officieel in gebruik wordt 
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genomen een rondleiding kunnen krijgen op twee tijdstippen. Dit is een positief verhaal dat tot stand 
is gekomen dankzij de inzet van veel mensen uit de stadsdiensten, het OCMW en het middenveld." 

Gent bekijkt of de vluchtelingen al ingezet kunnen worden voor vrijwilligerswerk. "Op het ponton 
kunnen ze verschillende klusjes doen, en met Ivago zouden ze in de buurt schoonmaakwerk kunnen 
doen", zegt Coddens. "Het ponton zelf wordt in de gaten gehouden met camera's en we maken de 
mensen duidelijk dat overlast niet kan. Wie voor heibel zorgt, riskeert dat dit gevolgen kan hebben 
voor de asielprocedure." 

Contract van 1 jaar 

Het ponton krijgt vooraan een afgeschermd 'pleintje', "waar we ook een speeltuin kunnen plaatsen als 
er kinderen komen." 

Corsendonk en G4S staan in voor het personeel dat de vluchtelingen begeleidt. "Ze hebben een 
contract van één jaar voor het ponton, dat mogelijk nog met één jaar wordt verlengd", zegt Coddens. 
Hij is intussen bezig met de volgende stap in het proces: huisvesting zoeken voor mensen wiens 
asielaanvraag is goedgekeurd. "Daarbij denken we aan tijdelijke woningen in de Oude Abdij in 
Drongen", zegt hij. 

Het opvanginitiatief om 350 mensen onder te brengen in het Monasterium Poortackere in de Oude 
Houtlei komt er niet door. Gent vangt wel nog 35 mensen op in leegstaande studio's in de Ridderstraat 
en beschikt over zo'n 60 plaatsen in de Doornzelestraat. "We weten nog niet of dit zal volstaan voor 
staatssecretaris Francken, maar we zijn er van overtuigd dat we in de buurt zitten van het beoogde 
aantal opvangplaatsen voor onze stad." 

Johan Dillen ■ 

 

56. Een warme stad 

 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  

Za. 14 Nov. 2015, Pagina 2 

Hoeveel vluchtelingen kan Gent opvangen? Op die vraag geeft de stad geen antwoord, al spreidt 
burgemeester Termont zijn armen open. Internationale solidariteit is geen loos begrip, zegt hij. Gent 
zal oorlogsvluchtelingen warm onthalen. We beleven de grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede 
Wereldoorlog en Gent bereidt zich volop voor. 

Gent wil aan de Rigakaai een drijvend opvanghuis voor 250 vluchtelingen leggen. Het is nog wachten 
op groen licht van Fedasil maar de kans dat het er komt, is groot. En er zal nog meer opvang nodig zijn. 

Voor volgend jaar wordt een verdubbeling van het aantal vluchtelingen verwacht. Daar zullen veel 
Syriërs bij zijn, maar ook Afghanen, omdat in Gent al een Afghaanse gemeenschap bestaat. 

Volgens een prognose zullen er eind volgend jaar ongeveer 2.700 erkende en subsidiair beschermde 
vluchtelingen zijn. Daarvan zouden 1.400 een beroep doen op OCMW-steun. De anderen werken of 
zijn afhankelijk van derden. Daarbij moet je nog ongeveer duizend asielzoekers tellen die in een 
procedure zitten. Daarmee komen we aan 3.500 tot 4.000 asielzoekers, of ongeveer anderhalf procent 
van de Gentse bevolking. Het leefloon wordt betaald door de federale overheid. 

Beslist, er zullen financiële middelen nodig zijn. Daarnaast zijn goede wil en empathie van groot 
belang. Gastvrij zijn vergt inspanningen en creativiteit op vele niveaus. Huisvesting wordt de hardste 
noot om te kraken. Daarnaast zijn inburgering, taalopleidingen, onderwijs en wegwijs maken cruciaal. 
Dat is gewoon investeren in de toekomst. 
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Als je je probeert in te leven in wat die mensen hebben doorstaan, worden cijfers vrij relatief. Al kan 
het niet dat de Stad zich alleen zou toespitsen op vluchtelingen. Gent worstelt met groeiende 
armoede en een immense druk op de woningmarkt. De stad moet een sterk opvangsysteem 
uitbouwen, waaraan de Vlaamse en federale overheid moeten bijdragen. 

Aan de generositeit van Gent zijn grenzen, maar voorlopig moeten we alles doen om te bewijzen dat 
Gent mag claimen een warme stad te zijn en later niet beschaamd moet zijn. Anders zwijg je beter 
over solidariteit. 

Karel Van Keymeulen & De Gentenaar ■ 

 

57. Scholen worstelen met ongeletterde vluchtelingenkinderen 

 

Het Nieuwsblad*,  

Ma. 09 Nov. 2015, Pagina 4 

Scholen in Antwerpen en Gent krijgen kinderen van asielzoekers op de schoolbanken die volledig 
analfabeet zijn. "Dat gebeurde vroeger ook wel een keer. Maar nu zit ons klasje propvol", klinkt het in 
Antwerpen. "Als we die kinderen alle kansen willen geven, betekent dat enorm veel bijkomend werk 
voor de school", wordt gewaarschuwd. 

Het belooft vandaag druk te worden aan de schoolpoort. Na het einde van de herfstvakantie gaan 
enkele honderden vluchtelingenkinderen vandaag voor de eerste keer naar de klas. En dat zet veel 
scholen voor bijkomende uitdagingen. Zo worden in Gent en Antwerpen scholen geconfronteerd met 
vluchtelingenkinderen die volledig analfabeet zijn. 

"We hebben altijd al een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers gehad, een zogenaamd OKAN-
klasje, waar we gemiddeld één of twee kinderen begeleidden die onvoldoende Nederlands konden 
lezen en schrijven", zegt directrice van het Koninklijk Atheneum Antwerpen Karin Heremans. "Maar de 
afgelopen weken is het aantal kinderen dat we in die klas opvangen niet alleen fors gestegen, de 
kinderen die erbij kwamen, zijn bovendien vaak volledig analfabeet, iets wat we tot nu toe maar 
zelden meemaakten. Het klinkt cru, maar het gaat dan over kinderen die recht uit de bergen van 
Afghanistan komen en nog nooit een school vanbinnen zagen." 

Bijkomend probleem is dat er enkel lesmateriaal voorhanden is voor jonge kinderen en voor 
volwassenen die ongeletterd zijn. "Maar voor wat oudere kinderen en ook pubers is haast geen 
aangepast lesmateriaal beschikbaar. Onze lesgeefster, met veel ervaring in dit soort taalonderwijs, 
werkt nu zelf materiaal uit, bijgestaan door leerkrachten van andere Antwerpse scholen." 

Kansen ontzegd 

Ook in Gent doet het fenomeen zich voor, zegt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen). "Wij 
hebben wel wat voorsprong op scholen uit de rest van Vlaanderen, omdat Gent de afgelopen jaren 
een grote instroom kende van Oost-Europese gezinnen. Toen kwamen ook al kinderen in onze scholen 
aan die totaal niet konden lezen of schrijven. 

Maar de komende weken en maanden verwachten we nog veel meer zulke kinderen, als gevolg van de 
vluchtelingen die we opvangen." 

"Dat zorgt voor veel bijkomend werk. Daarom moet voor steden als Antwerpen en Gent, die veel meer 
met deze problematiek te maken krijgen, extra aandacht en financiële ondersteuning zijn", aldus 
Decruynaere. 
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Zowel directrice Heremans als schepen Decruynaere beklemtoont het enorme belang voor de 
betrokken leerlingen om snel te leren lezen en schrijven. "Anders ontzeggen we hen waardevolle 
kansen, in het onderwijs én qua jobmogelijkheden. En dat is niet goed voor de jongeren, maar ook niet 
voor ons, als samenleving", aldus Karin Heremans. 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) benadrukt dat onlangs extra middelen zijn 
vrijgemaakt om bijkomende zogenaamde OKAN-leerkrachten in te schakelen. 

Werner Rommers ■ 

 

58. Willy Naessens biedt hangar aan om vluchtelingen op te vangen 

 

Het Nieuwsblad*,  

Za. 07 Nov. 2015, Pagina 22 

De bouwondernemer Willy Naessens wil een leegstaand gebouw in Gent Zeehaven ter beschikking 
stellen voor de opvang van vluchtelingen. "Daar is plaats voor de opvang van minstens honderd 
mensen", zegt Naessens. "In het gebouw - dat nog in een prima staat is - zijn douches, toiletten en een 
refter aanwezig. Alleen aan de verwarming zal nog wat werk zijn, maar ik ben bereid om de nodige 
aanpassingswerken zelf te bekostigen." 

Naessens had vrijdag een eerste overleg met Fedasil, het agentschap voor de opvang van asielzoekers. 
"De afspraak is dat ik Fedasil volgende week de plannen van het gebouw bezorg. Dan zal ik ook horen 
welke stappen nog gezet moeten worden."Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-
VA) is blij met het initiatief van Naessens. (pdd, wer) 

pdd & wer ■ 

 

59. De Rabotblues 

 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  

Za. 26 Sep. 2015, Pagina 36 

Opnieuw deed zich een incident voor van zware verkeersagressie, gekoppeld aan pure homohaat, in 
de Rabotwijk. Vorige maand werd een homokoppel er al belaagd door allochtone bewoners. Naar 
aanleiding van een verkeerd geparkeerde wagen laaide de homohaat op. Het liep toen mis bij de 
politie, die zich door een communicatiefout alleen over de verkeersfout boog, niet over de 
bedreigingen. Het incident bleek toen al geen alleenstaand geval te zijn. 

Was het een dwaas die dit keer riep dat 'homo's niet welkom zijn in onze Turkse buurt', of zit die 
agressie dieper? Leeft er echt veel homohaat in het Rabot? We moeten voorzichtig zijn met poneren 
dat de onverdraagzaamheid voor homoseksualiteit groter is in de ene dan in de andere wijk. Çavaria, 
de federatie van holebiverenigingen, ziet geen toename van het probleem. Er zijn geen aanwijzingen 
dat het in bepaalde buurten erger is dan elders. Er is ook geen link tussen homohaat en een specifieke 
godsdienst. 

Daarom is het des te triestiger dat het incident zich 

alweer in de Rabotwijk afspeelt. Deze wijk van de 19de-eeuwse gordel staat al onder druk. Ze is 
dichtbevolkt en multicultureel. Als asielzoekers, vluchtelingen, daklozen of sans-papiers in Gent 
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arriveren, dienen dergelijke wijken vaak als eerste opvangnet. De al arme buurten moeten altijd de 
klappen opvangen. 

Samenlevingsproblemen opblazen heeft geen zin, er de ogen voor sluiten is al even funest. 
Slachtoffers van homohaat kunnen in Gent terecht bij het Meldpunt homo- en transfobie of het 
Meldpunt discriminatie. Dat blijkt lang niet genoeg. 

Niet dat het allemaal kommer en kwel is in het Rabot. Daar leven veel frisse initiatieven die verschillen 
tussen mensen wegwerken en aan wederzijds respect werken, van samen tuinieren tot het eetcafé 
Toreke. Veel bewoners dragen hun wijk in het hart en willen ze niet laten wegzakken door 
onaanvaardbare incidenten. 

Werken aan verdraagzaamheid is meer dan nodig. Die verantwoordelijkheid ligt bij de bewoners, de 
Stad en de politie. Vanzelfsprekend kunnen politiemensen homohaat niet zomaar wegvegen. Maar het 
zal zeker helpen als de politie, na een nieuwe oproep, vlug ter plaatse komt in het Rabot. 

Karel Van Keymeulen ■ 

 

60. Voettocht 250 Afghanen eindigt in kerk Forelstraat 

 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  

Di. 14 Jan. 2014, Pagina 21 

 

Gent Eten en ambiance genoeg gisterenmiddag in de Sint-Antonius van Paduakerk aan de Forelstraat. 
250 Afghaanse vluchtelingen stapten in drie dagen van Brussel naar Gent en tientallen vrijwilligers 
hadden er voor gezorgd dat ze bij hun aankomst in Gent niets te kort kwamen. 

Zo kwam Jolien Voorspoels (24) op haar vrije dag taart snijden, soep scheppen en broodjes uitdelen. 
'De regering moet de situatie in Afghanistan grondig onderzoeken vooraleer die mensen 
teruggestuurd worden', zegt ze. 

Ook Rik De Coninck uit de wijk Ekkergem stak de handen uit de mouwen. 'Ik heb een appeltaart 
gebakken en pompoensoep gemaakt. Menselijk waardigheid is belangrijk en ik begrijp niet dat ons 
land vrouwen en kinderen terugstuurt naar een oorlogsgebied.' 

Want hoe gezellig het ook was in de kerk, de Afghanen willen maar één ding: niet terug naar hun land 
van herkomst, want daar is het oorlog. 

De asielzoekers vragen om zolang de oorlog woedt alle uitwijzingen naar Afghanistan uit te stellen en 
in de tussentijd een verblijfsvergunning voor zij die geen beschermingsstatus hebben gekregen. 

'Door de oorlog heb ik alles moeten verkopen', zegt Gulati Gurmeet Singh (30). 'Ik ben niet alleen 
Afghaan, maar ook hindoe, een minderheid in ons land. Mijn leven is dus zeker bedreigd. Mijn dochter 
is in België geboren, ik woon hier al vier jaar en toch krijg ik geen papieren. Zelfs een hond heeft hier 
papieren! En als de Belgen ons niet willen, wis dan onze vingerafdrukken. Dan kunnen we tenminste 
probleemloos naar een ander land.' 

Van de kerk ging het te voet naar de Vooruit. Daar werd nog eens duidelijk dat de Afghanen er niet 
alleen voor staan. Een tiental bekende Gentenaars, zoals Marijke Pinoy en Nic Balthazar, stak met 
speeches de vluchtelingen een hart onder de riem. Burgemeester Termont benadrukte dan weer dat 
hij niet gemachtigd is om de vluchtelingen hier te houden, maar sprak wel de hoop uit dat de 
actievoerders in ons land kunnen blijven. 
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De vrees dat de Afghanen in Gent zouden blijven kwam niet uit. Om 20 uur namen ze allemaal de trein 
terug naar Brussel. 

sander luyten ■ 

 

3. Zoekterm: vluchtelingencrisis Gent 

 

61. Anderstalige poetsvrouw? Vertel het met kaartjes 

 

Het Nieuwsblad*,  

Za. 20 Mei 2017, Pagina 22 

Een anderstalige poetsvrouw diets maken wat vandaag een schoonmaakbeurt verdient? Geen 
sinecure. De sector van de dienstenchequebedrijven bracht daarom speciale kaarten op de markt, 
zodat klanten kunnen tónen wat ze willen. “Als ik klaar ben met een taak, draai ik het kaartje gewoon 
om”, zegt huishoudhulp Georgiana Rosca. 

“Ik versta wel Nederlands, maar spreken en lezen is moeilijker. Met de kaarten is het veel makkelijker 
om te begrijpen wat de klant wil.” Georgiana Rosca (29) - afkomstig uit Roemenië en vier jaar in ons 
land - is sinds april aan de slag bij Het Poetsbureau in Paal. Wanneer ze bij klanten thuis gaat, neemt ze 
doorgaans haar TOP-kaarten mee. 

TOP staat voor Taal Ondersteunende Planner. Origineel ontwikkeld door de Stad Gent, maar anderhalf 
jaar geleden in een nieuw kleedje gestopt door het Vormingsfonds Dienstencheques, dat opleidingen 
organiseert voor de sector. Sindsdien gingen de kaarten vlot de deur uit: van de 5.000 pakketten zijn 
er al 3.000 verkocht. 

“Wanneer de mensen niet thuis zijn, leggen ze normaal een briefje. Maar dat begrijp ik niet altijd”, 
zegt Rosca. “Naar die kaarten hoef ik enkel te kijken. Dingen die ik moet poetsen en dingen waar ik 
niet mag aankomen. Als ik een taak gedaan heb, draai ik de kaart gewoon om. Er is ook een 
complimentenkaart. Het is plezant om die te krijgen.” 

Eén pakket bestaat uit 120 kaarten, onderverdeeld in drie categorieën: ruimte-, object- en 
activiteitkaarten. “Als je drie kaarten samenlegt, weet de huishoudhulp wat te doen”, zegt Peter Van 
de Veire, directeur van het Vormingsfonds. “Bijvoorbeeld de salontafel in de living afstoffen. Wil je 
niet dat de nieuwe televisie gepoetst wordt, dan leg je een groot rood kruis naast de tekening van een 
tv.” 

Het lijkt kinderlijk, maar volgens de sector is het de enige manier om misverstanden te vermijden. En 
er zijn nu eenmaal heel wat schoonmakers die laaggeschoold zijn of het Nederlands niet machtig. In 
2013 was één op de vijf werknemers in dienstenchequebedrijven geen Belg. Met de 
vluchtelingencrisis ligt dat cijfer wellicht nog hoger. Schoonmaker is al jaren een knelpuntberoep, dus 
ontvangen de bedrijven hen met open armen. 

Staan die kaarten hen niet in de weg om te integreren en Nederlands te leren? Volgens de sector is 
het net het omgekeerde. Meestal eisen ze van hun werknemers dat ze Nederlandse lessen volgen en 
helpen die kaarten om de eerste maanden te overbruggen. “De lessen op school zijn goed voor de 
grammatica”, zegt ook Georgiana: “Bij mensen thuis leer ik spreken, met behulp van de kaarten.” 

Jens Vancaeneghem ■ 

62. Stoelendans 
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Drie voor de prijs van één. Dat kan je verwachten van Hope. Om het seizoen van Opera Ballet 
Vlaanderen af te sluiten, maakte het huis een drieledige danssensatie van het werk van drie 
grensverleggende vrouwelijke choreografen. De tegenstelling tussen de drie kon niet groter zijn. Café 
Muller van Pina Baush uit 1978 toont bovenal onthechting: een verblind meisje dat na veel gestruikel 
over caféstoelen de liefde vindt, maar ook de andere kant van de medaille leert kennen - er zijn scènes 
waarin zij en haar geliefde elkaar tegen de muur gooien. De doffe klappen maken het heftig. 
Chronicle, de hernieuwde dansinterpretatie van Martha Graham, oorspronkelijk gecreëerd in 1936, is 
een pak klassieker opgevat, maar zeker niet minder mooi. De choreografie zit zo strak dat je niet weet 
waar kijken als de vrouwelijke krijgers het slagveld betreden met niets meer dan lijf en leden. Jammer 
dat het spiksplinternieuwe werk van de Belgisch-Colombiaanse Annabelle Lopez Ochoa tot de staart 
wordt gehouden. De blik staat niet meer volledig op scherp als ze haar Ecdysis presenteert,hoewel de 
grootse ontpoppingsscène toch een waardige eigen interpretatie is van de vluchtelingencrisis. Alles 
samen is Hope een aanrader voor zowel dansliefhebbers als mensen die haast nooit dans zien, maar 
de kunstvorm wel in al haar facetten willen leren kennen. 

(Magali Degrande) 

'Hope' 

Opera Ballet Vlaanderen  

Nog t.e.m. 4 juni te zien in zowel Opera Gent als Opera Antwerpen 

Magali Degrande ■ 

 

63. 5.200 Gentenaars redden het niet zonder OCMW-steun 

 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  

Vr. 28 Apr. 2017, Pagina 2 

Het aantal Gentse leefloners is het hoogste sinds jaren. 5.200 mensen redden het niet zonder OCMW-
steun. Dat heeft deels te maken met de vluchtelingencrisis, maar ook met de 'gewone' armoede die 
toeneemt. Zelfs bij jonge mensen. 

De cijfers liegen er niet om: het aantal leefloners klimt voor het zoveelste jaar op rij tot een triest 
hoogtepunt van 5.200. Dat zijn 200 mensen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De kans dat je in 
Gent in de armoede verzeilt, wordt alleen maar groter. 

“Wij voelen die stijgende armoedetrend al jaren”, klinkt het unisono bij straathoekwerkers en 
welzijnsorganisaties. Baby-Nest, dat kwetsbare gezinnen van babyspullen voorziet, zag zijn 'klanten' 
het voorbije jaar zelfs spectaculair stijgen in aantal. 

“Vorig jaar kwamen 900 gezinnen over de vloer, een kwart meer dan in 2015”, zegt voorzitter John 
Hendriks. 

OCMW-voorzitter Rudy Coddens ziet verschillende verklaringen voor de toenemende armoede. “De 
verhoogde instroom aan vluchtelingen door de asielcrisis speelt een grote rol. In één jaar steeg het 
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aantal erkende vluchtelingen dat steun krijgt van het OCMW, met meer dan de helft: van 888 
alleenstaanden of gezinnen naar 1.258.” 

Sociale woning 

Een tweede risicogroep zijn de laaggeschoolde jongeren. “Er zijn steeds meer laaggeschoolde, 
werkloze jongeren en maar weinig aangepaste jobs. Omdat ze ook geen recht meer hebben op een 
inschakelingsuitkering, door de beperkingen die de Vlaamse overheid oplegt aan het 
werkloosheidsstelsel, vallen zij steeds vaker terug op een leefloon”, aldus Coddens. 

Volgens hem maakt het hebben van een sociale woning een wereld van verschil. “Een alleenstaande 
leefloner krijgt 867 euro, een koppel of gezin 1.160 euro. Het is aartsmoeilijk om daarvan te leven en 
op de private markt een woning te huren.” 

De groep legt een steeds grotere druk op het stadsbestuur. Desondanks maakt Coddens zich sterk dat 
het OCMW de leeflonen kan blijven betalen. “We nemen onze verantwoordelijkheid.” 

Tuly Salumu ■ 

 

64. GENT BLIJFT GROEIEN dankzij baby's, jongeren die 'blijven plakken' en migranten 

 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  

Wo. 04 Jan. 2017, Pagina 1 

 

Gent blijft groeien. We zijn nu officieel met 257.500. Dat zijn er bijna 1.300 meer dan vorig jaar. 
Baby's, jongeren en migranten blijven de grote motor. En voor het eerst ook de Syriërs, die de 
Bulgaren hebben ingehaald. Er zijn 329 nieuwe Syrische Gentenaars. 

De bevolking van Gent groeit onafgebroken sinds 1998. En die trend heeft zich in 2016 doorgezet. Dat 
blijkt uit nieuwe cijfers van Sofie Bracke (Open VLD), schepen van Burgerzaken. Gent telde eind 2016 
volgens de voorlopige statistieken 257.500 bewoners, 1.300 meer dan een jaar geleden. 

De groei is wel wat afgezwakt. De laatste 10 jaar kwamen er elk jaar zo'n 2.000 Gentenaars bij. Vorig 
jaar nog bijna 4.000 zelfs. “Maar de prognoses zijn dat onze bevolking ook de volgende jaren nog blijft 
aangroeien”, zegt schepen Bracke. 

Stadsvlucht 

Drie krachten drijven de Gentse groei: baby's, migranten en jongeren. 

Eerst de baby's, de natuurlijke aangroei. Elke dag komen gemiddeld 8 of 9 nieuwe Gentenaartjes ter 
wereld, meer dan de 6 overlijdens per dag. Dat zorgde vorig jaar voor een aangroei van 852 mensen. 

Daar tegenover staat wel de stadsvlucht, het fenomeen waarbij ouderen en gezinnen de stad 
ontvluchten op zoek naar een huis met een tuin en ruimte om kinderen op te voeden. Er verhuizen 
nog altijd meer Belgen uit Gent dan dat er bij komen. 693 vorig jaar, om exact te zijn. 

De stadsvlucht is wel historisch laag. Zo'n 10.000 vertrekkers vorig jaar tegenover 9.300 nieuwkomers, 
vaak jongeren die 'blijven plakken'. Zes jaar geleden was het verlies per jaar nog 2.700 inwoners. Toch 
valt de natuurlijke aangroei van 2016 daardoor terug naar 159 mensen. 

Syrië 

Bij de buitenlanders tenslotte is het net omgekeerd. Vorig jaar kwamen 5.878 niet-Belgen in Gent 
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wonen, terwijl 4.798 vertrokken. Dat is een aangroei van 1.080 mensen. Het is een fenomeen dat zich 
al tien jaar voltrekt: Gent verkleurt aan hoog tempo. 

Vorig jaar speelde de vluchtelingencrisis wel een aanzienlijke rol. De Bulgaren zijn voor het eerst in 
bijna tien jaar niet de grootste groep nieuwkomers. Dat waren in 2016 de Syriërs, waarvan 329 zich in 
Gent zijn komen vestigen. Ze zijn hier nu met 554. 253 van hen zijn erkende vluchtelingen. Daarnaast 
kwamen er ook 281 Bulgaren en 102 Afghanen bij. 

“Bevolkingsgroei is geen probleem. Integendeel, andere steden benijden ons ervoor”, zegt schepen 
Bracke. “Maar we moeten kunnen volgen. En dat lukt niet altijd. Op vlak van scholen en openbaar 
groen wel. Op vlak van betaalbaar wonen bijvoorbeeld niet altijd. De groei heeft ons de voorbije jaren 
al voor heel wat uitdagingen gesteld.” 

Bert Staes ■ 

 

65. "Warm onthaal voor alle oorlogsVLUCHTELINGEN" 

 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  

Vr. 13 Nov. 2015, Pagina 3 

Voor burgemeester Daniël Termont (foto) zijn vluchtelingen welkom in Gent. Dat zei hij in een 
opmerkelijke speech op Wapenstilstand. 

De burgemeester trok parallellen tussen de Eerste Wereldoorlog en vandaag. "De geschiedenis 
herhaalt zich. Ze leert ons wijze lessen over internationale solidariteit. Ik hoop dat sommigen daar écht 
iets uit leren: het is onwaarschijnlijk hoeveel onwaarheden en zelfs hatelijkheden tegenwoordig de 
ronde doen over de huidige vluchtelingencrisis." 

"Ik walg van de televisiebeelden van brandende opvangcentra. Ik walg van mensen die vluchtelingen 
criminaliseren. Als er één ding is dat we zeker weten uit de geschiedenis, is het dat het ons allemaal 
kan overkomen. Gent is klaar om allen op de vlucht voor oorlog een warm onthaal te bieden." (arg) 

 

66. 'Ik dacht dat de vluchtelingencrisis dringend was' 

 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  

Do. 24 Sep. 2015, Pagina 23 

'Iedereen is het erover eens dat we 35 vluchtelingen onderdak kunnen bieden in de Ridderstraat. 
Alleen talmen de federale diensten om de laatste afspraken te maken. Ik dacht dat de 
vluchtelingencrisis dringend was', zei OCMW-voorzitter Rudy Coddens (SP.A) in de 
gemeenteraadscommissie Welzijn. 

Gent Gevraagd naar welke locaties in beeld komen om vluchtelingen op te vangen in Gent, haalde 
Coddens opnieuw het voorbeeld van de Ridderstraat aan. 'Daar hebben we leegstaande studio's, 
voormalige appartementen in de kazerne die door de rijkswacht werden gebruikt. We kunnen die 
studio's gebruiken om opvang te bieden aan 35 vluchtelingen, in afwachting van hun procedure', zei 
Coddens. 

Alleen is er wat opknapwerk nodig in die flats, en daar wil Coddens de klusdienst van het OCMW aan 
laten beginnen. 'We staan klaar, maar krijgen geen groen licht. Niet alleen moeten wij steeds 
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bemiddelen tussen de Regie der Gebouwen en Fedasil, nochtans beiden federalen instellingen, ze 
komen er ook niet toe om een huurovereenkomst op te stellen. Nochtans leek de federale overheid 
een signaal te sturen dat de aanpak van de vluchtelingencrisis een probleem is dat dringend moet 
worden aangepakt. Volgende week onderhandelen we voort.' 

Oude Abdij 

Coddens gaf nog mee dat een plan voor grootschalige opvang van vluchtelingen op een locatie bij de 
haven op het laatste moment is gekelderd. 'Een van de partners gaf op het laatste moment verstek.' 
Wel heeft Caritas nog negen bijkomende plaatsen aangeboden in de Oude Abdij in Drongen. 

De werkgroep onderhandelt momenteel met het Havenbedrijf over een tijdelijk depot, waar mensen 
hulpgoederen kunnen afleveren. 'Momenteel zijn al drie containers van de Stad in gebruik, maar dat 
volstaat niet voor langdurige opslag. Het Havenbedrijf wil wel een locatie ter beschikking stellen.' Rudy 
Coddens vindt het voorts belangrijk dat hij de gegevens kan noteren van de mensen die hulpgoederen 
doneren. 'Dat zijn de mensen van wie we ook hopen dat ze zich willen inzetten bij de begeleiding van 
vluchtelingen, wanneer die hier erkend raken.' 

Verdubbeling 

Coddens vermoedt dat Gent uiteindelijk zal te maken krijgen met een verdubbeling van het aantal 
erkende vluchtelingen. Dat zijn er nu zevenhonderd. 'Leeflonen krijgen we via de federale overheid 
terugbetaald. Maar de begeleiding voor die mensen is een andere zaak. We hebben bij het OCMW nu 
twaalf medewerkers voor zevenhonderd vluchtelingen. Dat moeten er meer worden. Ik hoop dat de 
federale overheid die rekening niet doorstuurt naar de lokale overheden.' 

Johan Dillen ■ 

 

67. Bart De Wever krijgt tik van rector 

 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  

Wo. 23 Sep. 2015, Pagina 20 

Gent Geen boegeroep bij aankomst, geen gejoel tijdens zijn les. Het veeleer linkse Gent en zijn 
studenten luisterden beleefd naar de uiteenzetting van Bart De Wever (N-VA) over de 
vluchtelingenproblematiek. Maar de rector gaf hem wel een tik. 

N-VA-voorzitter Bart De Wever mocht als gastdocent de cursus politicologie van professor Carl Devos 
openen, in de aula van het UFO-gebouw in de Sint-Pietersnieuwstraat. Een aula die barstensvol zat. 

Vooraf had het forum Students With Refugees Gent flyers uitgedeeld om op te steken in de aula, maar 
in de praktijk bleken die slechts her en der te zien. En omdat na het gastcollege al meteen een 
volgende les gepland stond, was er nauwelijks tijd voor een vragenronde(lees ook p. 9). 

Wat niet wil zeggen dat er geen weerwerk was voor Bart De Wever. Die kwam nog wel uit 
onverwachte hoek: bij zijn verwelkoming door rector Anne De Paepe. 'Ik ben heel benieuwd naar wat 
u te zeggen heeft over de vluchtelingencrisis. Ik heb meteen alle initiatieven gesteund die studenten 
en medewerkers hier voor de vluchtelingen hebben opgestart. Het verbaast me in het huidige debat 
dat politiek de voorkeur heeft op goedbedoelde voorstellen. Ik hoop dan ook dat u hier boven de 
politique politicienne kan uitstijgen vandaag.' 

Een sneer die Bart De Wever maar moeilijk incasseerde. 'Gelukkig ben ik me ervan bewust dat mijn 
microfoon al aanstaat', zei hij, terwijl hij naar het spreekgestoelte stapte. 'Ik ging al echt mijn gedacht 
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zeggen.' Waarna hij er nog tegenaan gooide dat hij een product van de KULeuven is, 'een universiteit 
die in de rankings nog wat hoger staat dan deze'. (jod) 

 

68. Voor elk ticket tegen Lyon 1 euro naar vluchtelingen 

Het Nieuwsblad*,  

Di. 15 Sep. 2015, Pagina 3 

Per verkocht ticket voor de wedstrijd tegen Lyon schenkt AA Gent 1 euro aan hulp in de 
vluchtelingencrisis. De oproep kwam aanvankelijk van FC Porto en werd door de European Club 
Association (ECA), de overkoepelende Europese cluborganisatie, in de actie 90 Minutes for Hope 
gegoten. AA Gent nam de beslissing al na de oproep van Porto. Er waren gisteren in de vooravond 
nog 800 tickets te koop voor de openingsmatch tegen Lyon. De UEFA blokkeert tijdens de hele 
campagne voor elke match 1.500 plaatsen voor partners waarvan er kort voor elke match weer een 
aantal worden vrijgegeven. (vdm) 

 

69. Een lichtpunt 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  

Za. 05 Sep. 2015, Pagina 40 

Gelukkig hebben Gentse politici nog geen kille berekening gemaakt over hoeveel vluchtelingen het 
OCMW of de Stad kan opvangen. Het Gentse OCMW onthaalde de eerste acht maanden van dit jaar 
700 erkende en tijdelijk erkende vluchtelingen, meer dan in een heel jaar. Het volgt die mensen bij 
hun activering en inburgering. De federale overheid betaalt het leefloon, het Gentse OCMW het extra 
personeel. 

We hebben al duizenden beelden gezien over de Syrische oorlog, maar wat kunnen wij ons voorstellen 
bij de vatenbommen en bloedbaden in Syrië, bij onthoofdingen door ISIS? Door terug te denken aan 
de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, toen de vluchtelingenstromen veel groter waren, of aan de 
Spaanse kinderen die in Gent werden opgevangen ten tijde van de Spaanse Burgeroorlog, of aan de 
vluchtelingen tijdens de Balkanoorlog begin jaren 90, komen we iets dichter bij die vreselijke oorlog. 

Dat in Gent, net zoals in de rest van het land, spontane steunacties voor vluchtelingen ontstaan, is een 
lichtpunt. Uitingen van solidariteit en medemenselijkheid zijn meer dan nodig bij zo'n crisis. Hoe kan 
een mens hardvochtig zijn als het over oorlogsvluchtelingen gaat? Met verbijstering luister je naar de 
beschamende redeneringen van sommige politici. Wordt de graad van beschaving van een 
samenleving niet afgemeten aan de wijze waarop ze met haar zwakste leden omspringt? 

Wie nu al roept dat ons land of onze stad 'vol' zit en dat de vluchtelingen ons sociaal systeem zullen 
ondergraven, slaat de bal mis. Uit onderzoek blijkt dat bijna 40 procent van de mensen die in 2002 
aankwamen, in 2010 aan het werk was. Slechts 25 procent van de erkende vluchtelingen is afhankelijk 
van een sociale uitkering. 

Vluchtelingen kunnen wel degelijk bijdragen. Gent heeft net een beleidsnota verspreid over zijn 
internationale ambities. Een ervan is om met andere Europese steden antwoorden te vinden op 
complexe kwesties zoals migratie en vluchtelingenproblemen. De nota was er vóór de 
vluchtelingencrisis losbarstte. Staat er straks in dat de opvang van oorlogsvluchtelingen een morele 
plicht en een mensenrecht is? 

Karel Van Keymeulen ■  
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70. 'We worden overspoeld met hulp voor vluchtelingen' 

 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  

Vr. 04 Sep. 2015, Pagina 23 

'Een man met terminale keelkanker kwam zijn beste kleren brengen, net voor hij naar de palliatieve 
afdeling ging.' Zo hartverscheurend als de beelden van de vluchtelingencrisis zijn, zo hartverwarmend 
de verhalen die we rapen in de grote repetitieruimte van het theatergezelschap Compagnie Cecilia. 
Daar kwamen al 200 mensen goederen afgeven om vluchtelingen te helpen. 

GENT 'We worden overspoeld', zegt Dominique Willaert van Victoria Deluxe, een sociaal-artistieke 
werkplek. En inderdaad: de repetitiezaal ligt propvol goederen. Op de muren hangen papiertjes om te 
helpen sorteren. Tenten, zeilen, jassen, schoenen, hemden en T-shirts, tapijten, matrassen en 
bouwgerief, lezen we. Zowat vijfentwintig vrijwilligers uit alle hoeken van Gent helpen mee. 

Begin vorige week lanceerde Victoria Deluxe via de sociale media de oproep. Wij gaan naar Calais en 
nemen mee ... 'De aanhoudende beelden van vluchtelingen, zoals gisteren nog het aangespoelde 
kindje Aylan, beroert de mensen. Velen willen iets doen. We zijn begonnen met goederen op te slaan 
in de foyer, maar die was al vlug te klein', zegt Willaert. 

Hij hoorde pakkende verhalen bij de schenkers. 'Een man met keelkanker kwam, vlak voor hij in de 
palliatieve afdeling werd opgenomen, een doos met zijn beste kleren afgeven. Dat wilde hij nog doen 
vóór hij ging sterven. En dan was er die jonge Gentse vrouw die vorig jaar haar man verloor. Ze kon 
geen afscheid nemen van zijn kleren. Voor de vluchtelingen deed ze het toch, omdat ze daar een 
goede bestemming krijgen.' 

'We krijgen zeer veel goed gerief, trouwens. Zelfs babyvoeding recht uit de apotheek. We kregen al 
170 m 3 dekens en kussens, duizend mannenbroeken, achthonderd jassen en zeshonderd paar 
schoenen.' 

Kris De Coninck is een van de vrijwilligers die alles netjes sorteren en labelen. 'Ik ben vorige week 
maandag binnengestapt nadat ik het Wij gaan naar Calais-mailtje had gekregen. Nu ben ik hier elke 
dag. Ik had vroeger een import- en exportbedrijf van cd's en die ervaring komt goed van pas. Ik 
ontmoet hier geweldige mensen. Dit geeft me een goed gevoel.' 

Vandaag, vrijdag, vertrekt een vrachtwagen naar Calais met palletten, vloerbekleding, jerrycans en 
tenten. Daarnaast rijden kleinere bestelwagens naar een opslagplaats in Veurne, waar een actiegroep 
goederen opslaat. Een deel van de hulpgoederen wordt naar het park vlak bij de Dienst 
Vreemdelingenzaken in Brussel gebracht. Daar bivakkeren honderden vluchtelingen. 

Ook in het STAM 

Er zijn nog wel meer initiatieven in Gent. Dat van Simon Hungé bijvoorbeeld, de exploitant van het 
STAM-café. Met zijn vrienden Fanny Ybe, Mélis Druant en Mountschia Dissenbergen heeft ook hij een 
inzamelactie opgezet. 'Het was tijd om iets te doen. De gaanderij tegenover de ingang van het STAM 
ligt al vol. Straks komen nog goederen toe die de UGent heeft ingezameld. Wij zullen die naar Brussel 
en Calais brengen. In Gent steunen we de vzw Kras.' 

Dominique Willaert wil graag voortdoen met de actie. 'Maar we stoppen er al tien dagen onze tijd in 
en het andere werk blijft liggen. Stad Gent zou het best een opslagloods openen waar iedereen 
terechtkan.' 
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OCMW-voorzitter Rudy Coddens (SP.A) prijst de inzet en de solidariteit van Victoria Deluxe en Simon 
Hungé. 'Ik zal die vraag naar een loods zeker onderzoeken. Precies om solidariteitsacties te 
kanaliseren, deden is met palletten, vloerbekleding, jerrycans en tenten. Daarnaast rijden kleinere 
bestelwagens naar een opslagplaats in Veurne, waar een actiegroep goederen opslaat. Een deel van 
de hulpgoederen wordt naar het park vlak bij de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel gebracht. Daar 
bivakkeren honderden vluchtelingen. 

Goederen afleveren kan elke weekdag van 9 tot 17.30 uur in De Expeditie, Dok-Noord 4F. Bel eerst 
naar 0484-45.01.69. 

Karel van Keymeulen ■ 

 

71. 'Geen honderden vluchtelingen in Gent' 

 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  

Di. 25 Aug. 2015, Pagina 20 

'Op vraag van de federale overheid hebben we onze opvangcapaciteit voor vluchtelingen uitgebreid 
van 41 plaatsen naar 50. Ook willen we bekijken of we enkele gezinnen onderdak kunnen bieden. 
Maar honderden vluchtelingen? Nee, dat kan Gent niet aan', zegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens 
(SP.A). 

Gent 'Ik heb vanochtend overleg gehad met onze diensten over de vluchtelingencrisis', zegt Coddens. 
'Op dit moment moeten we vooral bekommerd zijn om de opvang van vluchtelingen die bij ons een 
asielprocedure starten. Maar we moeten onze kop niet in het zand steken. Indien die mensen erkend 
worden, is het onze taak als OCMW om hen te helpen. Via een leefloon, een opleiding en taallessen. 
Zodat zij geïntegreerd raken.' 

Dat wordt de uitdaging van overmorgen. De uitdaging van morgen is de opvang van vluchtelingen die 
een asielprocedure zijn gestart. 'We hadden 41 plaatsen. 

Dat is uitgebreid naar 50 plaatsen. Die zijn momenteel allemaal ingevuld. Vooral de infrastructuur is 
een probleem. Het stedelijk opvanginitiatief in de Doornzelestraat kan maar zo veel mensen aan, als 
het nu onderdak biedt. We zien dat een uitspraak voor een asielprocedure gemiddeld zes maanden 
tot een jaar in beslag neemt. In die tijd kunnen wij tientallen vluchtelingen aan, maar geen honderden. 
Het is nu vooral zaak dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt voor opvang en hulp.' 

Hulp afstemmen 

Wat dat laatste betreft heeft bisschop Van Looy een onderhoud gevraagd met de burgemeester. 
Daarin vraagt hij om de diverse hulpinitiatieven voor vluchtelingen zo veel mogelijk te coördineren, 
om de hulp zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. 

Johan Dillen ■ 

4. Zoekterm: migrant Gent 

 

72. “Verschillende schepen en zullen overstappen” 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  

Za. 25 Nov. 2017, Pagina 2 
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Gent krijgt een nieuwe politieke partij. Toch als het afhangt van voormalig Limburgs SP.A-
provincieraadslid Ahmet Koç. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 wil hij zo veel mogelijk 
Gentenaars op zijn 'multiculturele' lijst. Maar wat komt een Limburger in Gent zoeken? 

“Zeg alsjeblieft niet promigratiepartij of Turkse lijst”, vraagt Ahmet Koç. “We zijn een multiculturele 
partij voor iedereen.” 

De Limburgse politicus Ahmet Koç (40), die afgelopen zomer uit SP.A werd gezet wegens enkele 
omstreden Facebookposts na de mislukte staatsgreep in Turkije, trekt naar Gent. Eerder kondigde hij 
samen met Dyab Abou Jahjah aan een politieke partij te willen oprichten 
in verschillende Vlaamse gemeenten en in Brussel. Volgens hem verloopt de start het vlotst in Gent. 
“Gentenaars zijn écht niet tevreden over het bestuur.” 
Waarom is er zo veel ontevredenheid? 

“De traditionele partijen hebben tot nu toe weinig gedaan voor hun achterban. Niet alleen mensen 
met een migratieachtergrond zijn misnoegd, ook de blanke Gentenaars. De klassieke politici luisteren 
niet meer naar de mensen en doen hun zin. Vooral de middenstand heeft het moeilijk. Ik kan je het 
voorbeeld geven van een Belgisch-Turkse zakenman die vijf brasseries heeft in de binnenstad en het 
stadsbestuur lang heeft gesteund. Je kunt moeilijk van die man zeggen dat hij niet geïntegreerd is. 
Maar hij is niet tevreden met hoe het in de stad loopt.” 

Waarom niet? 

“Er zijn verschillende oorzaken: het circulatieplan, het verbod op terrassen, het gebrek aan 
parkeerplaatsen. Gentenaars hebben nood aan verandering. Álle Gentenaars: Marokkanen, Turken, 
Belgen … Ik word gecontacteerd door mensen van allerlei slag.” 

Hebben de Gentenaars wel nood aan een Limburger die hen de les komt spellen? 

“Het zijn de Gentenaars zélf die mij hebben gepusht om hier een partij op te richten. Ik neem mijn 
verantwoordelijkheid. Momenteel hebben we al meer dan duizend leden in de stad. Die komen niet 
uit de lucht gevallen. Ik ben achter de schermen al zo'n twee jaar bezig.” 

Wat wordt de naam van uw partij? 

“Dat kan ik nog niet zeggen. De naam zal na Nieuwjaar worden gelanceerd, samen met ons logo en 
ons partijprogramma.” 

Kunt u al zeggen wie op de lijst zal staan? 

“We zijn volop bezig met de samenstelling van het bestuur en het uitzetten van de partijstructuren. De 
lijst opstellen is één van de laatste punten op onze todolijst. Ook namen prijsgeven doe ik nog niet. 
Maar ik kan wel al verklappen dat mensen van zowel SP.A, Groen als CD&V de overstap gaan maken. 
Ömer Gök (de deken van de Sleepstraat, nvdr.) zal waarschijnlijk opkomen. Er zijn 
gemeenteraadsleden en zelfs schepenen bij.” 

Wat hebben die te winnen bij een overstap? 

“Vooral de politici met een migratieachtergrond zijn gefrustreerd. Ze zien in dat de traditionele 
partijen enkel en alleen mensen met een migratieachtergrond op de lijst zetten om zo veel mogelijk 
stemmen te halen. Ze hebben hen gebruikt als kiesvee.” 

Uw partij zal dus toch vooral allochtone Gentenaars tellen? 

“De media wil ons graag een 'Turkse partij' noemen. Maar ik ben geen migrant meer, ik woon al meer 
dan dertig jaar in België en ben hier opgegroeid. Dat geldt voor veel mensen met een 
migratieachtergrond.” 
Zal u zelf op de Gentse lijst staan? 
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“Dat is mogelijk. We zijn overal in Vlaanderen afdelingen aan het oprichten. Ze willen me op de lijst in 
elke gemeente. Ik sluit een verhuizing naar Gent niet uit. Ik ben hier nu al wekelijks om te vergaderen. 
We bereiden een congres voor in Gent.” 
Zal Dyab Abou Jahjah een rol spelen in Gent? 
“Neen, Abou Jahjah concentreert zich momenteel op Brussel.” 

Tuly Salumu ■ 

 

73. 11 juli op drie plaatsen 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  

Ma. 13 Jul. 2015, Pagina 22 

Gent vierde 11 juli zaterdag op drie plaatsen. Onder de stadshal (foto) werd de familiekaart getrokken: 
kinderen konden terecht aan vertelstanden, in doe-standen kon je een foto van jezelf laten maken in 
een gekke outfit. In het provinciehuis verving men de speeches door een panelgeprek over innovatie 
en creatie. Op het Sint-Pietersplein liep het evenement Flamigrant van De Nieuwe Lente. Dat is de 
organisatie die enkele jaren geleden het woord migrant (ook letterlijk) begroef. (rtl)fvv 
 

 

74. Mokabon in Donkersteeg na opfrisbeurt weer open 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  

Wo. 13 Mei 2015, Pagina 23 

GENT Het oudste koffiehuis van Gent, de Mokabon in de Donkersteeg, is weer open. De zaak kreeg een 
opfrisbeurt, maar behoudt de spirit van weleer. 

De Italiaanse migrant Erminio Mazzaro begon er in 1937 koffie te branden en sindsdien werd er 
onafgebroken koffie geserveerd. In 1991 nam Tom Duran de zaak over. Hij brandt zijn koffie in een 
branderij in Boekhoute. Achter de toog staat Christine Berth. Het bruine koffiehuis kreeg een lik verf, 
het plafond werd vernieuwd, de buislampen zijn vervangen door warmere verlichting, er staan nieuwe 
tafels en stoelen en nieuwe koffiemolens. Trots van de zaak is de nieuwe Italiaanse koffiemachine. 'De 
Rolls-Royce onder de espressomachines', zegt Duran. 'Neen, wij voelen de concurrentie van de hippe 
koffiebars niet. Toen Starbucks hier naast de deur begon, hield ik mijn hart vast. Maar wij hebben 
trouwe klanten en de toeristen stappen gemakkelijk binnen. Ons geheim? Goede koffie, zeker?' (kvk) 
 

 

5. Zoekterm: migratie Gent 

 

75. Tweede Gentse Lente op komst 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Di. 28 Jan. 2014, Pagina 24 

Gent Op 21 maart, de Dag tegen Racisme, komt er een tweede editie van de Gentse Lente, met weer 
een volksfeest op Sint-Jacobs, een debatnamiddag vooraf en een ludieke actie. Vorig jaar werd het 
woord 'allochtoon' begraven, dit keer draait het rond de vraag: Gentenaar zijn, wat is dat precies? 

In het jaar waarin Vlaanderen '50 jaar migratie' viert, willen de initiatiefnemers werken rond de vraag 
Gentenaar zijn, wat betekent dat precies? 
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'We gaan badges uitdelen met de zin Al ... jaar Gentenaar. Je zal situaties zien ontstaan van een 
Turkse handelaar in de Sleepstraat die al 30 jaar Gentenaar is en een West-Vlaming die hier blijven 
plakken is en 3 jaar Gentenaar is. We zetten het concept identiteit op zijn kop', zegt Mehdi Maréchal, 
een van de initiatiefnemers. 

Op 21 maart willen ze de nieuwe Gentenaars, bij voorkeur mensen die zich die dag in de stad Gent 
inschreven, feestelijk onthalen. 'We hopen op de medewerking van de burgemeester. Migratie is een 
permanent gegeven. De migratie heeft onze stad helpen vorm geven en heeft de stadsvlucht helpen 
stoppen. In de jaren tachtig trokken heel wat Gentenaars weg uit diverse Gentse wijken. Turkse 
mensen hebben vaak hun plaats ingenomen en die buurten levendig gehouden. 50 jaar migratie is 
niet alleen een historisch verhaal, migratie is een continue motor.' 
Op 21 maart zijn er 's avonds optredens. Van nieuw, jong, Gents en divers talent, alsook van enkele 
grote namen. Een affiche wordt niet bekendgemaakt. (kvk) 

 

76. Opnieuw vandalisme infobord migratie 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Ma. 12 Mei 2014, Pagina 19 

De infoborden rond migratie en de STAM-tentoonstelling 'blijven plakken' zijn een geliefd doelwit 
voor vandalen. Afgelopen weekend moest de infozuil aan de Hema aan de Korenmarkt eraan 
geloven. De volledige constructie werd aan stukken getrokken. Vorige week werd een zuil in de 
Veldstraat beklad met de graffitti-tag 'F.K.R.'. Het lijkt erop dat dezelfde vandaal zijn 'tag' achterliet 
op de geveldeur vlakbij de vernielde zuil. (jfc) foto jfc 
 

77. Van 11 naar 20.000 Turken 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Za. 22 Mar. 2014, Pagina 38 

Voor het eerst is de geschiedenis van 50 jaar Turken in Gent beschreven. Met elf kwamen de eerste 
'gastarbeiders' in Gent aan, om in de textielfabrieken te werken. Vandaag zijn ze met 20.000. 
Historica en journaliste Tina De Gendt sprak met meer dan honderd getuigen, dook in archieven en 
schreef er een prachtig boek over. We spraken met haar en met drie Gentse Turken, van verschillende 
generaties. Vanaf 27 april lopen in het Stam en in het Miat expo's over migratie. Karel Van Keymeulen 

 

78. Verhalenzuilen en film voor '50 jaar migratie' 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Za. 19 Apr. 2014, Pagina 36 

Gent Op Erfgoeddag, op zondag 27 april, die dit jaar als thema 'grenzeloos' heeft, barst het hele feest 
rond 50 jaar migratie los. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een documentaire en rijzen 
er op 35 plaatsen in de stad zuilen uit de grond, waarop de meest uiteenlopende migratieverhalen te 
lezen zijn. 

Aan de Sint-Jacobskerk werd gisteren de eerste zuil ingehuldigd, er volgen er nog 34. Initiatiefnemers 
zijn Tina De Gendt, auteur van het boek Turkije aan de Leie, en Jozefien De Bock, die net een 
doctoraat heeft afgerond over mediterrane migratie. Elke zuil bevat het verhaal van iemand die naar 
Gent is geëmigreerd, en is telkens ook vertaald in de moedertaal van de betrokkene. 
'Mensen zullen verrast opkijken, nu ze hier in Gent 
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ook in het Turks aangesproken worden', zegt schepen van Cultuur Annelies Storms. 'Het initiatief is 
tweeledig', legt De Gendt uit. 'Enerzijds willen we met die 35 zuilen toevallige passanten aanspreken, 
anderzijds willen we geïnteresseerden ook gegidste wandelingen en audioroutes aanbieden, van zuil 
tot zuil.' 

Het zuilenproject kadert in de tentoonstelling Blijven Plakken van het Stam. De website, waarop je 
ook op een overzichtelijk kaartje kan zien waar overal zuilen zijn opgesteld, is sinds gisteren 
gelanceerd. De expo zelf start op Erfgoeddag, zondag 27 april. Vanaf die dag zal ook de documentaire 
Bestemd voor Gent: Farnoosh, Léon, Ramazan in het Huis van Alijn te zien zijn. In de film van 40 
minuten focust regisseur Van Driessche op het alledaagse leven van drie personen met een 
migratieachtergrond. 
'We draaiden alles met een heel beperkt budget', zegt coördinator Rebecca Vangestel. 'Maar er zit 
veel potentieel in. Ik heb plannen om contact op te nemen met VRT en eens samen rond de tafel te 
gaan zitten.' (mdg) 

 

79. “Ik ben nooit Belg geworden. Ik kan dus niet op Meyrem stemmen” 

Het Nieuwsblad*,  
Za. 29 Jul. 2017, Pagina 12 

Op haar oude dag weet Sehri Kulahci dat ze een groot deel van haar leven onwetend is geweest. Niet 
over hoe ze moest rondkomen, daarvoor was het Turkse binnenland een perfecte leerschool geweest. 
Maar de moderne Belgische samenleving is de afgelopen veertig jaar grotendeels aan haar 
voorbijgegaan. Het contrast met dochter Meyrem Almaci, die stevig meebikkelt aan de top van de 
Belgische politiek, kan niet groter zijn. “Ik heb moeten wennen aan haar ideeën”, zegt de moeder. 
“Maar niet aan haar partij. Groen is altijd al mijn lievelingskleur geweest.” 

“Achteraf bekeken had ik het misschien liever niet gedaan”, steekt Sehri Kulahci van wal. “Wij 
hadden het niet slecht in Turkije.” Ze zit ietwat ineengedoken 

in haar veel te grote canapé. De benen willen niet goed meer mee, maar haar herinneringen zijn 
scherp. De terugblik op de migratie vanuit het Turkse bergdorp Kozlucay naar Vlaanderen, 
ondertussen 43 jaar geleden, wekt op zijn zachtst gezegd gemengde gevoelens op. “Melancholie”, 
noemt haar bekendste dochter, Groen-voorzitster Meyrem Almaci, dat. Economisch konden ze er 
zich wel degelijk op verbeteren, maar volgens moeder Almaci was de beslissing toch redelijk 
impulsief. “Ik was hoogzwanger en had al vier kinderen. Ginder dopte ik mijn boontjes zelf. We 
hadden een wijngaard, voor de druiven - niet om wijn van te maken - en een koe. Die laatste hebben 
we verkocht voor een extra stuk akker. Wat we zelf niet teelden, kon ik ruilen met de anderen in het 
dorp. We kwamen niets te kort.” 
Dat ze zelf in haar kindertijd maar drie leerjaren van het lager onderwijs kon volgen. Dat er begin 
jaren 70 nog geen stromend water was. Dat haar eerste en haar derde kind op jonge leeftijd 
overleden. Daar maakt ze allemaal even abstractie van. Maar ook de twee jonggestorvenen is ze niet 
vergeten. Haar ogen worden waterachtig als ze vertelt hoe ze nog naar de stad wilde vertrekken met 
een van die baby's, maar het helaas al te laat was. “Op het platteland waar wij woonden, waren geen 
artsen. We dachten dat we haar geen water mochten geven omdat ze nog meer diarree zou krijgen. 
Dat was de enige reden waarom ze gestorven is. Aan simpele diarree. We waren onwetend.” 

Een oom die nog met het Turkse leger in Korea had gevochten en in Vlaanderen was beland, vertelde 
hen dat ze zich hier financieel konden verbeteren. “Maar de gezondheidszorg bleek voor ons de 
belangrijkste verbetering. Mijn man had epilepsie. Het is dokter Verbraken uit Sint-Gillis-Waas die de 
juiste pillencombinatie heeft gevonden waarmee het plots veel beter ging. Hij is altijd onze 
huisdokter gebleven.” 

Maar wat was er dan zo goed aan Turkije? 
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“De mensen, die elkaar veel meer hielpen. Wanneer iemand een nieuw dak nodig had, werkte heel 
het dorp samen zodat het in één dag in orde was. Hier leefde ik geïsoleerd, ver weg van de mij 
vertrouwde dingen. Mijn man en ik zijn niet gebleven voor onszelf, wel voor de kinderen.” 

Hoe moeilijk was de aanpassing? 

“Mijn vrijheid was beperkt. Daar werkte ik in mijn eigen tuin. Als ik weg wilde, leende ik een ezel of 
ging ik te voet. Dat was ineens allemaal gedaan. Vroeger stond ik daar niet bij stil, omdat ik elke 
zomer voor drie maanden terugging. Maar nu ik niet meer goed ter been ben en niet meer alleen kan 
reizen, bedenk ik me dat het dat allemaal niet waard was. Mijn hart is altijd daar gebleven. Ik was al 
33 toen ik naar hier kwam, hé. Als ik daar ben, mis ik hier. En omgekeerd.” 

Was u ooit van plan om terug te keren naar Turkije? 

“Dat was de bedoeling, samen met mijn man. Vier maanden voor zijn pensioen is hij overleden. Hij 
was zes jaar ouder dan ik. Na een hartoperatie is hij niet meer uit het ziekenhuis gekomen. Hijzelf, zo 
bleek achteraf, voelde zijn einde al een tijdje naderen. De zomer voordien had hij in Turkije al 
afscheid genomen van een neef. Ik kom hier alleen maar terug in een kist, had hij toen gezegd. En 
voordien zei hij altijd: Elke Turk die emigreert zegt dat hij ooit zal terugkeren, maar de meesten doen 
dat alleen in een kist, in het onderruim van een vliegtuig.” 

Wat denkt u van Turkije onder Erdogan? 

“Het is er beter dan vroeger. Er is een minimum aan sociale zekerheid en gezondheidszorg voor 
iedereen, vooral voor alleenstaanden. Dat was in onze tijd niet het geval. Ik hoop dat mijn dochters 
mij nooit in de steek laten. Ik heb altijd alles zelf gedaan. Nu kan dat niet meer. Maar in een rusthuis 
moeten ze mij niet steken. Ik loop daar gewoon weg.” 

Is Meyrem ooit weggelopen? Want ze was niet bepaald iemand die braafjes in het rijtje bleef staan. 

“Neen. Ze besliste rond haar zestiende om geen hoofddoek meer te dragen. In diezelfde periode 
wilde ze plots ook geen vlees of vis meer eten. Mijn man heeft - tegen beter weten in - nog een hele 
tijd het mooiste stuk vlees voor haar apart gehouden, omdat we vreesden dat ze niet sterk genoeg 
zou staan. Hij is gestorven in de veronderstelling dat ze nog opnieuw vlees zou beginnen te eten.” 
(lacht) 

Hoe stond ze tegenover haar broers en zussen? 

“Ze was rebelser en mondiger dan de rest, maar ze kon ook lief zijn. Aan haar ideeën heb ik moeten 
wennen. En zij is ook de enige die naar het aso is gegaan. Zonder dat wij dat wisten.” 

Dat verhaal heeft ze al vaak verteld. Maar hoe heeft u dat beleefd? 

“De directrice van de beroepsschool kwam gewoon langs bij alle Turkse meisjes in Sint-Gillis-Waas 
met de mededeling dat ze onze dochters kwam inschrijven. Ze kwam niet bespreken welke richting 
ze wilden doen. Het was beroepsonderwijs snit en naad, en wij hebben gewoon naar haar geluisterd. 
Wij wisten niet dat er ook andere mogelijkheden waren. En het PMS (nu CLB, nvdr.) bevestigde dat 
gewoon. Maar Meyrem is met haar oudere zus Savkiya en haar uitstekend rapport naar de aso-
school gegaan om zich daar in te schrijven.” 

Hoe bent u dat te weten gekomen? 

“Na een tijdje merkten we dat er meer en meer boeken mee naar huis kwamen, en nooit naaiwerk 
zoals bij de anderen. Het heeft toen wel gestoven. Maar ik was vooral bezorgd over het feit dat ze 
vanaf het derde secundair naar Sint-Niklaas zou moeten en daar de enige allochtoon zou zijn. Ik heb 
er nog bij andere Turkse moeders op aangedrongen om hun dochter ook naar daar te sturen. En ik 
heb ook spijt dat onze andere kinderen niet naar het aso zijn gegaan, want Savkiya bijvoorbeeld 
haalde altijd zeer goede punten in wiskunde. Die had dat zeker ook aangekund.” 
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Jullie vonden de toekomst van de kinderen de belangrijkste reden om hier te blijven, maar toch 
eisten jullie geen topprestaties op school. 

“Wij vertrouwden gezagsgetrouw op de school en het PMS. Wij dachten dat onze meisjes enkel 
naaister of verpleegster konden worden. Achteraf hebben we onszelf dat kwalijk genomen. Het was 
een wereld die we niet kenden. Toen ze later op kot ging in Gent was ik blij dat haar wereld veel 
groter zou zijn dan die van mij. Ik was vooral bezorgd dat ze in Sint-Niklaas niet zou aarden. Maar ik 
had me daar niet boos over moeten maken. En toen ze met een vriend naar huis kwam, jaren later, 
heb ik nog veel kwader gereageerd.” 
Omdat die niet van Turkse afkomst was? 

“Ik heb het daar moeilijk mee gehad. Hij was al langer haar beste vriend, maar alles speelde zich af in 
het jeugdhuis. Ik kende hem totaal niet. Toen het niet langer platonisch bleek, was ik boos. Ik zag 
natuurlijk ook dat ze er niet meer van zou afstappen. Dus heb ik me daarbij neergelegd. Op het 
trouwfeest was iedereen aanwezig. Dat is een teken dat het goed is, al wist ik dat toen al een tijdje. 
In de periode dat mijn man ziek was, heeft Charles ons vaak naar het ziekenhuis gebracht.” 

Meyrem heeft in interviews nog verteld dat ze jullie eigenlijk alles kon wijsmaken. 

(mompelend) “Vooral Meyrem, inderdaad. Ze was zo sluw. Ze had me verteld dat alles wat in het 
rood stond goede punten waren. Ze heeft mij zelfs ooit durven te vragen: Je zit hier wel alles te 
ondertekenen, maar begrijp je wel wat er staat? Ze dacht dat ik haar rapporten niet kon lezen, maar 
cijfers ken ik genoeg, hoor. Nu, haar schoolprestaties waren niet meteen een probleem. Van de 
examentijd herinner ik me wel dat zij als enige van het gezin nog aan het studeren was. Of die keer 
dat ze aan het huilen was omdat de allereerste computer van haar broer gecrasht was en ze haar 
paper kwijt was. Tot vier uur 's nachts zat ze te werken. Haar vader bleef wakker, maar zijn steun was 
moreel. Inhoudelijk konden wij haar niet helpen.” 

Ze is heel principieel, plichtbewust en veeleisend, ook voor zichzelf. Heeft ze dat van u? 

“Ja. Toen er indertijd grote steenbrokken op mijn akker lagen, moesten die weg. Dan sleurde ik tot 
die weg waren. Maar bij Meyrem is het nog een beetje uitgesprokener.” 

Hoe groen bent u? 

“Wij hebben de partij door haar leren kennen. Maar ik vind dat de mooiste kleur. (lacht) De kleur van 
de bomen en het leven. Daar moet je zorg voor dragen. Ik sta zelfs niet stil bij andere partijen. Er is 
alleen Groen voor mij.” 

Sinds ze partijvoorzitster is, doet Groen het erg goed in de peilingen. 

“En ik bid opdat de partij nog meer vooruitgang boekt. Maar hier thuis wordt er niet over politiek 
gesproken. Ik kan zelfs niet op haar stemmen. Want ik ben geen Belg geworden. Daar heb ik spijt 
van. Wij waren daar niet mee bezig. We zijn naar hier gekomen om geld te verdienen. Maar het was 
een sprong in het onbekende. We kenden hier een paar mensen. En dat was dat.” 

80. 1 2 3 4 5 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  
Di. 18 Jul. 2017, Pagina 7 

Rechterhand van Bloch Nico Burssens ontvangt elke dag een bekende Gentenaar op zijn Artistiek 
Aperitief. Vandaag is dat Stefan Elias, 18 jaar lang chef-bakker in patisserie Bloch en met Jacques 
Bloch auteur van drie receptenboeken. Hij zit ook achter de Blochproducten in de supermarkt en in 
een foodtruck. (sln)11.30 uur, ... 

Rechterhand van Bloch 
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Nico Burssens ontvangt elke dag een bekende Gentenaar op zijn Artistiek Aperitief. Vandaag is dat 
Stefan Elias, 18 jaar lang chef-bakker in patisserie Bloch en met Jacques Bloch auteur van drie 
receptenboeken. Hij zit ook achter de Blochproducten in de supermarkt en in een foodtruck. 
(sln)11.30 uur, Sint-Veerleplein 

Samen op de vlucht 

In het ensemble Kamchàtka werken artiesten van verschillende nationaliteiten samen rond 
menselijke migratie. Fugit is een eerbetoon aan de moed van mensen die alles opgeven. Let op, je 
bent in deze voorstelling geen kijker maar deelnemer. De exacte startplaats verneem je na 
reservering. Draag comfortabele schoenen. (sln) 
16 en 20.30 uur, Noord-Gent. www.miramiro.be 
Rust in conservatorium 

De uitmuntende pianiste Helena Weiser, geschoold in Praag, speelt werk van Fišer, Janácek en 
Chopin. In het conservatorium brengt Daan Vandewalle een keur aan pianisten samen. Heerlijk. (sln) 
20 uur, Miryzaal, Biezekapelstraat. 7 euro. 

Cools komt na de zonde 

Een jonge non verlaat het klooster om haar jeugdliefde te volgen. Beatrijs is een verhaal van 
(on)trouw, berouw en genade, gespeeld en gezongen door Frank Cools. (sln)20 uur, kapel Refuge, 
Coupure Links 273. 12 euro. Reserveren: beatrijs@hotmail.com of 0486-900.685. 

Vlaamse royalty 

Ze hebben er een vaste stek, Christoffen zijn zwangere zus Lindsay. Het koninklijke paar van 
Schlagerland komt vandaag naar de schlagerdag, dus hou u vast voor de polonaises. Al wil Christoff 
er ook wat pop en zelfs rock tussen mengen. Nou, nou. (sln) 22.30 uur, Sint-Baafsplein 

81. “Ons gezin wordt gewoon verscheurd” 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  
Za. 01 Jul. 2017, Pagina 2 

De zieke zus van de Gentse scholiere Keren (18) mag in België blijven. Maar de rest van het gezin 
wordt alsnog uitgewezen naar Congo, hun land van herkomst. “Ons gezin wordt gewoon verscheurd.” 

Twee dagen geleden sloegen leerlingen van de middelbare school BenedictusPoort een noodkreet. 
Hun klasgenote Keren M. (18) was samen met haar gezin opgepakt en meegenomen naar het 
gesloten opvangcentrum van Steenokkerzeel. 

Keren woont hier nochtans al vijf jaar. Ze staat bekend als een harde werker op school en slaagde 
met glans voor al haar examens in het vijfde middelbaar. 

Dat ze als dank op het vliegtuig naar Congo wordt gezet, maakt haar medeleerlingen woest. Ze 
richtten 

een Facebookpagina op en stuurden een brief naar de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo 
Francken (N-VA), in de hoop dat Kerens goede punten hem alsnog kunnen overtuigen om haar een 
verblijfsvergunning te geven. 
Dat laatste is ondertussen nog niet gebeurd, maar er is wel een lichtpuntje: Syntiche (20), een van de 
oudere zussen van Keren, heeft het gesloten centrum mogen verlaten. “Ze is onderzocht door een 
arts in het centrum. Die heeft beslist dat ze te ziek is om terug te keren naar Congo”, vertelt Keren 
ons vanuit Steenokkerzeel. 

Bloedarmoede 
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Syntiche lijdt aan sikkelcelanemie, een vorm van bloedarmoede. “De medicijnen die ze nodig heeft, 
zijn in Congo onbetaalbaar”, aldus Keren. 

De scholiere blijft met gemengde gevoelens achter. “We zijn dankbaar maar voelen ons tegelijkertijd 
zeer triest. Ons gezin wordt verscheurd. Syntiche is dan wel volwassen, ze is sterk aan ons gehecht en 
heeft nog nooit alleen gewoond. Wat als ze ziek wordt? Mijn mama is echt ongerust.” 

Keren blijft met haar moeder en oudste zus in Steenokkerzeel en wacht af. “Sinds ik in België ben 
aangekomen, heb ik alles gedaan om Nederlands te leren en te integreren. Toch is een normaal leven 
me precies niet gegund. Ik probeer niet te huilen om de anderen niet verdrietig te maken.” 

Advocaat Jan Kempinaire blijft een gunst vragen bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) wegens de 
goede punten en inzet van de zussen. Maar volgens Geert De Vulder, woordvoerder van DVZ, tellen 
die elementen niet mee in een beslissing. “Het gaat om een familie die wellicht al meermaals is 
verwittigd en nu finaal tegen de lamp is gelopen. Wij passen gewoon de regelgeving toe.” Over het 
individuele dossier spreekt hij zich evenwel niet uit. 

TULY SALUMU ■ 

82. SMAK logeert twaalf vluchtelingen 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  
Wo. 24 Mei 2017, Pagina 6 

Matrassen op de grond. Een indrukwekkende installatie over Congo. Je zou er de kunstwerken bij 
vergeten. Maar niet alleen de expositie Uit de Collectie/ Verlust der Mitte van Christoph Büchel is 
ongewoon en confronterend. In het SMAK logeren ook twaalf erkende vluchtelingen. 

Het SMAK lijkt wel veranderd in een vluchtelingenkamp. Bovendien confronteert een nieuwe 
tentoonstelling ons met ons koloniale verleden en wat vandaag in Congo gebeurt. In de inkomhal 
wordt gevraagd om te investeren in de Democratische Republiek Congo. 

De Zwitser Christophe Büchel is een internationaal vermaard kunstenaar. Hij koos werken vanCobra-
kunstenaars, van leden van de Jonge Belgische Schilderkunst, uit de popart, de conceptkunst en de 
minimal art, alsook van Joseph Beuys, Marcel Broodthaers en Panamarenko, drie sleutelfiguren in de 
rijke SMAK-collectie. De titel Verlust der Mitte is ontleend aan een werk van Asger Jorn. 

Het eerste wat je ziet als je binnenkomt, zijn matrassen op de grond. Met koffers, schoenen, kleren, 
flesjes water, pakjes geneesmiddelen erbij. De kleurrijke werken van Wyckaert, Appel en Alechinsky 
lijken even te verdwijnen. De matrassen zuigen alle aandacht naar zich toe. Beelden van 
vluchtelingenkampen flitsen door je hoofd. Zit in die matrassen meer informatie dan in de 
schilderijen? Je wordt gesandwicht tussen kunst en een ongemakkelijke realiteit. Om stil van te 
worden. 

Wereldexpo 1913 

In de zaal met het werk Boter en Bijenwas van Joseph Beuys ruikt het naar ranzige boter en zijn de 
matrassen leeg. Onder een grote buislamp, een werk van Dan Flavin, oogt een matras onaards. 

“Büchel werkt als een Zwitserse uurwerkmaker aan zijn installaties. Hij legt graag de vinger op de 
wonde”, 

zegt Philippe Van Cauteren, directeur van het SMAK. “Deze expositie is gegroeid als een spinnenweb. 
Ze maakt een boog tussen onze koloniale geschiedenis en de migratiestromen van vandaag.” 

Buiten, vóór het ICC, op een lapje grond aan de Hofbouwlaan, is een vluchtelingenkamp nagebouwd. 
Precies op de plek waar tijdens de wereldtentoonstelling van 1913 een Senegalees dorp was 
nagebouwd. Bezoekers kwamen daar 'zwartjes' kijken. In het midden staat een kerkje. 



120 
 

 

In het SMAK zelf bouwde Büchel een Congocasino. Met een expo uit het Oostakkerse missiemuseum, 
typisch Afrikaanse gsm-shops ( God is good shop), de eerste Afrikaanse raket, de Rumble in the 
Jungle met Mohammed Ali, een beurs met hedendaagse Belgische ondernemers. Onze hang naar 
exotiek en de schrijnende werkelijkheid botsen. Hard. 

Het SMAK herbergt ook twaalf erkende vluchtelingen, mannen tussen 20 en 30 jaar. Zij hielpen met 
de opbouw, houden rondleidingen, doen het toezicht en zetten taal- en muzieklessen op. “Met deze 
tentoonstelling houden we een gigantische spiegel voor”, zegt Van Cauteren. 

'Uit de Collectie / Verlust der Mitte', nog tot 27 augustus. www.smak.be 

 

83. Iedereen zoekt tussen 250.000 en 375.000 euro” 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  
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In Gent zijn de prijzen van koophuizen en flats de voorbije jaren almaar gestegen. Ook in 2016, 
zeggen lokale spelers op de vastgoedmarkt - al tonen de gemiddelde prijzen een lichte daling 
vergeleken met 2015. De grootste groep kopers zoekt in de prijsvork tussen 250.000 en 375.000 euro. 

Een woonhuis in Gent kostte vorig jaar gemiddeld 263.328 euro. Een daling met 5 procent ten 
opzichte van 2015, maar nog altijd ruim 8 procent meer dan vijf jaar geleden. De prijs van een 
appartement zakte met 1,8 procent tot gemiddeld 240.998 euro. 
Ron De Meyer, bestuurder van Dewaele vastgoed, ziet geen trendbreuk. “Na 2009 en de zware 
financiële crisis kwam er stabiliteit. De extreme prijzen zijn er wat uit. Bij ons bleven de prijzen 
stijgen, al vertegenwoordigen wij maar een deel van de markt. In het segment van 250.000 tot 
375.000 euro voor appartementen en 325.000 tot 375.000 euro voor huizen lopen de zaken vlot. 
Voor hogere prijzen wordt het ingewikkelder.” 

Heropleving 

Voor Gent ziet hij het positief in. “Onder de burgemeesters Frank Beke en daarna Daniël Termont zijn 
de fundamenten gelegd voor de heropleving, zodat Gent een hype werd. De Stad koos voor het 
samengaan van winkels, kantoren, horeca en bewoners in het centrum. De vraag is of Gent dat 
succes zal bestendigen. Vandaag rijzen wat kritische vragen bij winkels, kleine zelfstandigen en de 
ontwikkelingen op The Loop. Het circulatieplan had buiten Gent positiever kunnen worden begeleid.” 
De Meyer stelt vast dat nogal wat projectontwikkelaars vragen hebben omdat veel projecten door 
procedures vastzitten. Buurtcomités, burgers en soms de Stad zelf putten de rechtsmiddelen uit. 

Hij ziet veel potentieel in de ontwikkelingen in het noorden, van Dok Noord tot de Oude Dokken en 
alle projecten in de omliggende buurten. Die zijn broodnodig, want de Gentse bevolking blijft 
groeien. “Door de gezinsverdunning is de vraag naar appartementen met een en twee slaapkamers 
groot. Het aanbod van grondgebonden woningen is te klein. Je ziet dat woningen kleiner worden, tot 
140 m 2, waar dat vroeger vlug 200 m 2 was. Ook in nieuwe projecten worden de appartementen 
compacter.” 

Prijzen stijgen 

Ook het vastgoedkantoor Center Office zag dat de prijzen bleven stijgen. “Vorig jaar met ongeveer 
drie procent”, zegt Luc De Clercq. “De grote groep zoekt in de prijsvork van 250.000 tot 375.000 
euro. In dat segment is het aanbod te klein en speelt het principe van vraag en aanbod.” 

Gent heeft een groot tekort aan goedkopere appartementen, met een huurprijs onder de 600 euro. 
“Nogal wat mensen zoeken zulke woningen in de stad. Door de komst van vluchtelingen en door 
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migratie is de druk op die markt nog toegenomen. Sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen daar 
niet vlug genoeg op inspelen: ze hebben lange wachtlijsten.” 
Voor luxeappartementen ziet De Clercq te weinig aantrekkelijke locaties. Overprijsde 
luxeappartementen zoals op de Kouter raken dan weer niet verkocht. Projecten in de buurt, zoals 
Leiekouter in de Nederkouter, verkopen wel vlot. 

Karel Van Keymeulen ■ 

 

84. Gentenaar neemt vaker 2 kinderen 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  
Vr. 14 Apr. 2017, Pagina 6 

Wordt Gent kindvriendelijker? Of zorgt migratie voor grotere gezinnen? De Gentse gezinnen zijn 
vandaag opmerkelijk groter dan 25 jaar geleden. 
Vergeleken met 1991 zijn er vandaag 13.900 kinderloze families meer in Gent. Maar de Gentse 
gezinnen die vandaag wél kinderen krijgen, nemen er vaker dan in de jaren 90 twee of meer. Het 
aantal gezinnen met één kind is gedaald, met 2.000. Maar het aantal gezinnen met twee kinderen ligt 
2.500 stuks hoger. Er zijn ook opmerkelijk meer families met 3 en zelfs 4 kinderen. Echt grote 
gezinnen van 5 of meer kinderen zijn er minder. Het gaat om kleine aantallen. 
De vruchtbaarste wijken zijn 'postcode 9000', Gentbrugge en Sint-Amandsberg, waar vorig jaar 
respectievelijk 1.751, 309 en 343 baby's geboren werden. Een Gentse moeder was vorig jaar 
gemiddeld 30 jaar en zes maanden oud bij de geboorte. 

85. “Ze krijgen in Slovakije al een sleutel: Voilà, dit is voor uw huis in Gent” 

Het Nieuwsblad*,  
Ma. 13 Mar. 2017, Pagina 5 

“Wij mogen hier wonen. Wij hebben er zelfs voor betaald!” Dat zegt de Romafamilie die in hartje 
Gent een huis kraakt, terwijl de eigenaars op reis zijn. Ze liegen niet. Het krakerscircuit wordt 
gestuurd door malafide tussenpersonen, die munt slaan uit families zonder dak boven het hoofd. Ze 
verkopen huizen die niet eens van hen zijn. 

Honderdvijftig euro. Zoveel betaalde de Romafamilie aan een Slovaakse man, voor het huis dat ze 
momenteel kraken in hartje Gent. Ze ontmoetten hem enkele weken geleden in het station - hun 
toenmalige slaapplaats - waar hij hen het huis aanbood. Hij wees de plek aan, hielp de deur forceren. 
En incasseerde het geld. Wie de man is, wordt onderzocht 
door de politie. Maar het verhaal klinkt bekend in de oren in Gent. “Al jaren blijkt een soort van 
netwerk te bestaan”, zegt Jan Balliu, ex-coördinator voor Oost-Europese migratie. “Dat gaat zelfs tot 
in het Slovaakse Kosice, waarvan veel Romafamilies afkomstig zijn. Soms kopen ze daar een huis, 
tekenen een contractje en krijgen een sleutel. In Gent blijkt die sleutel nog op een hangslot aan de 
deur te passen ook. Alleen is de woning gekraakt.” 
Kraken? Dat mag toch? 

Sommige families beseffen zelfs niet dat ze kraken, zegt Martin Balogh van de Gentse vzw Opre 
Roma. “Stel, jij trekt naar Slovakije. Je spreekt geen woord Slovaaks, maar je moet onderdak vinden 
voor je gezin. De officiële weg is ongelofelijk ingewikkeld: huurwaarborg, loonbrieven, allerlei 
soorten papieren. En dan komt er iemand naar jou, die je in je eigen taal zegt: Kom, ik heb een huis 
voor jou. Wat doe je dan?” 

“Roma zijn op zich geen krakers”, zegt Balogh. “In Slovakije of Tsjechië doen ze dat nooit, omdat daar 
een wet is. Maar hier in Vlaanderen mág het, hebben ze geleerd. Ze worden er niet voor gestraft. 
Oké, ze kunnen het huis worden uitgezet. Dan zoeken ze gewoon iets anders voor de komende drie 
maanden. 
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Sommige families trekken zo al jaren van pand naar pand.” 

Even naar de Hubo 

Vraag is: hoe vind je zulke panden? Het blijkt poepsimpel. Op het internet - op krakengent.squat.net - 
staat een hele kraakhandleiding, met handige tips: test de bel, kijk in de brievenbus, kijk of de tuin 
wordt onderhouden, ... De panden hoeven zelfs niet eens al maanden leeg te staan. “Er werd eens 
een huis gekraakt middenin een renovatie”, zegt Jan Balliu. “De eigenaar was zijn tegels aan het 
leggen en ging even naar de Hubo. Toen hij terugkwam, zat er iemand anders in.” 

Ook sociale woningen zijn populair. In 2013 werden die in Gent aan de lopende band gekraakt, ook al 
stonden ze nog maar nét leeg. Het bleek het werk van een georganiseerde groep, die daklozen 
onderhield in een gekraakt kasteeltje en hen van daaruit naar woningen voerde. Alle daklozen wezen 
naar één man: 'de peetvader'. Identiteit? Onbekend. 
“In die tijd werden Romafamilies geholpen door Belgische krakers”, zegt Rudy Coddens (SP.A), 
toenmalig voorzitter van WoninGent en straks kandidaat-burgemeester in Gent. “Het waren 
voorvechters van het recht op wonen, die Roma hielpen aan onderdak. Vanuit sociale motivatie dus. 
Vandaag gebeurt dat minder, denk ik.” De rol van die “sociale” krakers is nu overgenomen door 
malafide personen, die er geld uitslaan. Zoals de Slovaak die een paar weken geleden 150 euro 
incasseerde in het station. 
Bert Heyvaert ■ 

86. Grenzeloze grensmuurkunst 

Het Nieuwsblad*,  
Wo. 22 Feb. 2017, Pagina 21 

De ingang van de exporuimte van Kiosk wordt versperd door een stalen balk. Er staat '1 x 1.444.557 
op'. “Als je de lengte van die balk vermenigvuldigt met 1.444.557, zit je aan de lengte van de 
grensomheining die men aan het bouwen is tussen India en Bangladesh”, zegt Shilpa Gupta. “Die balk 
is een obstakel, net zoals het hek dat is.” 

Grenzen zijn een constante in Gupta's werk. Sinds 2008 vraagt ze in verschillende landen aan 
honderd mensen om de kaart van hun land te tekenen. “Niemand slaagt erin dat correct te doen. 
Blijkbaar gaan veel mensen de grenzen onbewust aanpassen in hun geheugen.” De contouren van 
ons land, die ze hier met koperdraad heeft gebogen, kloppen wel met de officiële versie. 

Het hoogtepunt van de expo is zonder twijfel 24:00:01. Op een bord dat op luchthavens wordt 
gebruikt om de vertrektijden van vliegtuigen aan te kondigen, rolt traag een tekst waarin Gupta 
nadenkt over identiteit, migratie en terrorisme. De bordjes geven stukken tekst weer, opzettelijk met 
schrijffouten, die ons brein echter probleemloos weet te lezen. De installatie vat perfect het klimaat 
van angst en paranoia waarin het vrije verkeer van mensen door verstrengde veiligheidsmaatregelen 
wordt bemoeilijkt. Gupta's werk wordt zo jammer genoeg alleen maar actueler. (Sam Steverlynck) 
'Drawing in the Dark' Shilpa Gupta Tot 16/4 in Kiosk, Gent 
 

87. “Pontonleerlingen blijven in Vlaanderen” 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  
Do. 09 Feb. 2017, Pagina 2 

Het protest van de Gentse scholen en hulpverleners tegen de sluiting van het vluchtelingenponton 
krijgt voorzichtig gehoor. “Alle schoolgaande kinderen blijven in Vlaanderen”, zegt staatssecretaris 
Theo Francken. 

“De schoolgaande kinderen op het vluchtelingenponton zullen pas in de krokusvakantie moeten 
verhuizen. Zij blijven bovendien in Vlaanderen. Geen enkel schoolgaand kind wordt naar Wallonië 
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gestuurd. Daar naartoe verhuizen we alleen Franstalige vluchtelingen”, verzekert Theo Francken (N-
VA), staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Al geeft Fedasil toe dat in uitzonderlijke gevallen ook 
vluchtelingen die geen Frans spreken over de taalgrens worden gestuurd. 
Sinds de afbouw, op 4 januari, zijn al 102 mensen verhuisd. Begin deze week waren er nog 141 
mensen. Het ponton openhouden tot aan de zomervakantie is geen optie wegens gebrek aan 
middelen. 

Bezoek minister Crevits 

Staatssecretaris Francken ontkent ten stelligste dat door de verhuizing het recht op onderwijs wordt 
geschonden, zoals hem vorige week in een open brief werd verweten door de Gentse scholen. Toch 
worden alle Gentse scholen morgen samengeroepen voor een bezoek van het kabinet van Hilde 
Crevits (CD&V). Een medewerker komt poolshoogte nemen naar aanloop van de Commissie 
Onderwijs van volgende week woensdag. 

Ook voor de veertig mensen met ernstige posttraumatische stressstoornissen wordt naar een 
oplossing gezocht. “Dankzij inspanningen van de hulpverleners kan een deel van hen toch in Gent 
blijven in een lokaal opvanginitiatief”, aldus Peter Decat van de UGent, die de hulpverleners van het 
ponton mee aanstuurt. (tsa) 
 

88. Pontonkleutertje tóch al verhuisd (zonder afscheid) 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  
Di. 14 Feb. 2017, Pagina 3 

“Alle pontonkinderen verhuizen normaal gezien pas tijdens de krokusvakantie”, zei staatssecretaris 
voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vorige week nog. Maar die belofte lijkt hij al zeer snel te 
verbreken. Een vijfjarig kleutertje moest vorige week al verhuizen. Zonder afscheid. 

“Dinsdagnamiddag kregen we het telefoontje met het slechte nieuws. Donderdag was het kleutertje 
al weg”, vertelt Bart Devaere, directeur van kleuterschool De Toverstaf. “Omdat de leerlingen 
woensdag een dagje verlof hadden, hebben we zelfs geen afscheid kunnen organiseren.” 

Nochtans had staatssecretaris Francken zich vorige week sterk gemaakt dat schoolgaande kinderen 
pas tijdens de krokusvakantie zouden worden verhuisd. Toen moest al geweten zijn dat in alle stilte 
toch een kind uit zijn kleuterklasje zou worden weggestuurd naar Arendonk, meer dan 100 kilometer 
verderop. 

De juf van het kind in kwestie zag sinds december al verschillende kleuters vertrekken. “Maar het 
blijft pijnlijk. Vooral omdat het kleutertje nog maar twee maanden in België was, en drie weken bij 
ons op school. Hij begon zich hier net goed te voelen.” 

Uit informatie van IN-Gent blijkt dat vorige week ook een Afghaans gezin met twee kinderen van 9 en 
11 jaar is weggestuurd, naar Eeklo. 
Waarom de kinderen vorige week al moesten verhuizen, wil Fedasil niet kwijt. “We communiceren 
niet over individuele zaken”, klinkt het. 

Momenteel zitten nog twaalf kinderen op het ponton aan de Rigakaai, van wie acht schoolgaande. 
(tsa) 

89. Gentse scholen protesteren tegen sluiting vluchtelingenponton 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  
Vr. 03 Feb. 2017, Pagina 1 

In een ferme open brief protesteren de Gentse onderwijsverstrekkers tegen de sluiting van het 
vluchtelingenponton Reno. “Alle kinderen moeten op zijn minst hun schooljaar kunnen afmaken.” 
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De sluiting van het vluchtelingenponton beroert Gent. Een petitie van de welzijnsorganisatie Gastvrij 
Gent, gericht aan staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), kreeg in een week 
tijd al de steun van meer dan duizend mensen. “Wij pleiten voor een ander opvangbeleid, met 
duurzame opvang en recht op inburgering in overleg met hulpverleners, middenveld, vrijwilligers en 
buurtbewoners”, staat te lezen. 
Tegelijkertijd verstuurden de Stedelijke Gezondheidsraad én alle Gentse onderwijsverstrekkers een 
open brief naar Francken en onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) om de sluiting aan te klagen. De 
Gezondheidsraad verzet zich vooral tegen de verhuizing van een veertigtal mensen met grote 
medische en psychische problemen. “Zij zouden naar een aangepaste plaats moeten kunnen 
verhuizen. Maar Fedasil kan dat niet garanderen. Het recht op kwaliteitsvolle gezondheidszorg wordt 
hiermee geschonden”, klinkt het. 

Het onderwijs zegt zich niet te kunnen vinden in een beleid dat geen rekening houdt met de 
inspanningen die mensen leveren om zich te integreren in hun buurt, “een beleid dat mensen 
wegrukt uit hun omgeving en hun school om hen helemaal opnieuw te laten beginnen”. “Wij willen 
graag dat alle kinderen, ongeacht hun verblijfsstatuut, op zijn minst het schooljaar waarin zij zitten, 
mogen afronden.” (tsa) 

De petitie vindt u op www.petities24.com /voor_een_duurzaam_opvangbeleid 

90. Een echte Gentenaar 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  
Di. 10 Jan. 2017, Pagina 2 

Ik ben geboren in 'den Briel' (nu AZ Sint-Lucas) en woonachtig op Muide-Meulestede. Mijn hobby is 
koersen en ik ben een Buffalo. Meer van 'negenduust' kun je eigenlijk niet zijn. Een echte Gentenaar. 
Althans, dat dacht ik toch. 

Mijn vader is afkomstig van Dadizele in West-Vlaanderen en mijn moeder van Oppuurs in de 
provincie Antwerpen. Ze leerden elkaar kennen tijdens hun studententijd in Gent en zijn hier dus 
'blijven plakken'. Ik ben dus eigenlijk ook een halve 'Westfluut', en heb zelfs Antwerpse roots. Oei, 
wat nu? 
Vorige week leerden we dat Gent in 2016 bleef groeien met een extra 1.300 inwoners, wat tegenover 
de 4.000 nieuwe exemplaren in 2015 wel beduidend minder is. Zoals steeds het gevolg van nieuwe 
geboortes, studenten die verliefd worden op de stad en de instroom van migranten: Vlamingen uit 
andere streken van het land, en vluchtelingen, hoofdzakelijk uit Syrië, Bulgarije en Afghanistan. 
De reacties op het artikel in onze krant waren vaak heel bitter. Een aantal 'echte' Gentenaars voelt 
zich weg gedrumd. Het Gentse dialect en karakter dreigen te verdwijnen, al jaren betalen zij wel 
belastingen en de nieuwe Gentenaars niet, en men is bezorgd over de veiligheid in een stad die zo 
snel verandert. 

Kritiek moet er zijn, dat is zeker. Maar als overtuigde en fiere Gentenaar vraag ik mij wel af of dat net 
niet deel is van een stad, een kruispunt waar mensen komen en gaan. Een interessante potpourri van 
culturen, een smeltkroes waar iets gebeurt, iets verandert. En als blijkt dat slechts de helft van de 
inwoners effectief geboren is in Gent, is evolutie dan niet logisch? 
En als we spreken van 'een echte Gentenaar', wat is dat dan? Eigenlijk zijn Gentse Turken van de 
tweede generatie meer Gentenaar dan ikzelf, of niet? Zijn we onrechtstreeks niet allemaal 
afstammelingen van onze voorouders die hier zijn 'blijven plakken'? Misschien heeft uw stam 
betovergrootmoeder nog het bed gedeeld met een Spaanse knecht van keizer Karel. 

Of heeft u die volle donkere wenkbrauwen van een Turkse melkboer. Of die rosse haren van een 
Engelse zakenman die hier via Lieven Bauwens terechtkwam. Of Joodse roots via familie van bakker 
Bloch. Of stamt uw familie rechtstreeks af van de Gentse Kelten. 
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Ik bedoel maar. Dat het niet evident is om samen te leven, dat nieuwkomers de intentie moeten 
hebben om zich aan te passen aan hun nieuwe omgeving en we iedereen in 't Gents altijd beter 
zullen verstaan, dat mag duidelijk zijn. Maar misschien is het mooiste kenmerk van 'een echte 
Gentenaar' dat hij of zij begrijpt dat evolutie en migratie deel zijn van de rijke geschiedenis van onze 
stad. 
Frederik Sioen schrijft elke dinsdag een column voor 'De Gentenaar'. 

FrederikSioen ■ 

 

91. Gent en hele provincie pakken op eigen houtje schijnerkenningen aan 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  
Vr. 27 Mei 2016, Pagina 3 

Het parket en de 65 gemeenten van Oost-Vlaanderen voeren de strijd op tegen de illegale migratie 
via de erkenning van een kind. Er is nog altijd geen wetgeving om dat misbruik te bestrijden maar vier 
jaar nadat het fenomeen voor het eerst is opgedoken, willen het parket en de Gentse schepen van 
Burgerzaken Sofie Bracke (Open VLD) niet langer wachten. 

Stel: u bent een buitenlandse man die hier aan een verblijfsvergunning wil geraken. Dan kan u 
misschien een kind erkennen van een moeder die wél over Belgische papieren beschikt. Of stel: u 
bent een buitenlandse vrouw die aan een verblijfsvergunning wil geraken. Dan kan u uw kind door 
een man met Belgische papieren laten erkennen. 

Zorgwekkend fenomeen 

“Een schoolvoorbeeld van dergelijk misbruik is de Brusselse zaak tegen een Congolese Belg die zich 
liet betalen voor de erkenning van 17 kinderen bij 17 verschillende vrouwen, verspreid over heel 
België”, zegt de Oost-Vlaamse parketmagistrate Ann Lukowiak. De erkenning kan namelijk in een 
gemeente naar keuze. “De man werd eigenlijk bij toeval gevat.” 

Gent werkt daarom nauw samen met de andere Oost-Vlaamse gemeenten. “Maar uiteraard zou het 
veel beter zijn als er eindelijk een nationale wetswijziging komt die de praktijk strafbaar en 
makkelijker opspoorbaar maakt”, zegt schepen van Burgerzaken Sofie Bracke (Open VLD). 
Schijnerkenningen duiken volgens het Gentse parket vaker op sinds de aanpak van schijnhuwelijken 
en schijnsamenwonen in 2013 werd verstrengd. Bracke spreekt zelfs van een “zorgwekkend 
fenomeen, waarbij het kind wordt uitgebuit door een volwassene die voor zichzelf verblijfsrecht 
verwerft”. 

Gents pionierswerk 

De Gentse cel Schijnrelaties wachtte niet op de federale regering en begon in 2014 verdachte 
dossiers door te spelen aan het parket. De Burgerlijke Stand moest de erkenningen tot nog toe wel 
blijven toestaan, maar daar komt nu verandering in. Bij een vermoeden van misbruik krijgt het parket 
twee maanden de tijd om onderzoek te verrichten, met een mogelijke verlenging van nog eens drie 
maanden. De betrokken 'vader' moet ondertussen wachten op zijn erkenning. 

Lukowiak geeft toe dat ze zich door het ontbreken van een wettelijke regeling “in een grijze zone” 
begeeft. “Daarom sturen we alleen de meest flagrante gevallen door naar het parket.” 

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) laat weten dat hij samen met staatssecretaris voor Migratie 
Theo Francken (N-VA) aan een wetsontwerp werkt dat in grote lijnen overeenkomt met het Gentse 
pionierswerk. 
hannes cattebekeen sander luyten ■ 
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92. Leerlingen presenteren ideaal Europa in Bozar 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  
Do. 26 Mei 2016, Pagina 6 

De leerlingen van het zesde jaar toerisme van het Provinciaal Handels- en Taalinstituut (PHTI) 
werkten als een van de enige Vlaamse scholen mee aan het project Next Generation, Please in Bozar 
in Brussel. “Een mooie ervaring voor de jongeren.” 

Samen met fotografe Tine Guns en filosoof Jim Maes bogen de leerlingen zich over thema's als 
identiteit, migratie en Europa. Onder de titel Eurotopie creëerden ze drie fictieve landen, met een 
eigen vlag, eigen regels en afspraken. 
De discussie over identiteit in hun zelfontworpen land woedde hevig toen een delegatie van vzw 
MUS-E Belgium en BOZAR een brainstormsessie op de Gentse school kwam bijwonen. 

Lerares geschiedenis Nicole Lehoucq blikt terug op een geslaagd jaarproject. “Een mooie ervaring 
voor de jongeren en een prachtkans om tal van onderwerpen levensecht ter sprake te brengen”, zegt 
ze. (ghl) 

Het werk van de leerlingen is nog tot zondag 29 mei te zien in het Paleis voor Schone Kunsten in 
Brussel. 

GEERT HERMAN ■ 

 

93. Stad groeide nooit zo hard sinds fusie 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  
Di. 19 Apr. 2016, Pagina 1 

Gent boomt. De bevolking is nog nooit zo hard gegroeid sinds de fusie van 1977. In één jaar tijd 
kwamen er vierduizend Gentenaars bij. De migranten en studenten blijven komen, maar nu blijven 
ook de dertigers en de jonge gezinnen in de stad. “Het wordt heftig”, zegt de Stad. 

“We gaan niet zeggen dat het niet lukt. Maar als we in dit tempo blijven groeien ...” Zelfs de Stad 
Gent is verrast door de spectaculaire groei van de bevolking. Net geen vierduizend inwoners kwamen 
erbij in 2015. De hele bevolking van een wijk als Rooigem, in één jaar. 
Gent groeit al sinds eind de jaren 90 non-stop. Maar een piek zoals vorig jaar is ongezien, zelfs als je 
helemaal teruggaat naar 1977, het jaar dat Gent fuseerde. 
Hebben de Gentenaars dan zo veel baby's gemaakt? Neen, integendeel zelfs. Vorig jaar zijn er minder 
kinderen geboren (3.193) én meer mensen gestorven (2.400) dan in 2014. 

Bulgaren 

De verklaring is drievoudig. Ten eerste is de Oost-Europese migratie nog lang niet gestopt. Vorig jaar 
vestigden 882 Bulgaren zich in Gent, naast 166 Afghanen en 143 Roemenen. 13,9 procent van de 
Gentenaars had eind 2015 een buitenlandse nationaliteit. 
Ten tweede veroorzaakt de nog steeds groeiende groep studenten - met 70.000 zijn ze ondertussen - 
voor een grote instroom van nieuwe twintigers. De klassieke 'studenten die blijven plakken'. 

En de derde en opvallendste factor: de jonge gezinnen en dertigers bleven vorig jaar in de stad. 
“Normaal trekken elk jaar netto tussen de 2.500 en 1.000 Belgen weg uit Gent. Dit jaar ligt dat 
abnormaal laag, op slechts 159”, zegt Sofie Bracke (Open VLD), schepen van Burgerzaken, die de 
cijfers gisteren vrijgaf. “Is hiermee de stadsvlucht gestopt? Het is te vroeg om dat te zeggen.” 
Geboren en getogen 
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Ondanks de grote aangroei wil niemand hoera roepen. “Een stad moet groeien, maar gecontroleerd 
en rustig. Zo kunnen het onderwijs, de huisvesting en de dienstverlening volgen”, zegt Bracke. “Dat is 
niet evident in dit tempo. De druk op het openbaar domein wordt groot met zo veel mensen. 
Daarom zetten we in op het delen van de openbare ruimte: met speelstraten, met parken, met 
scholen die in het weekend worden opengesteld ... Maar de grootte van Gent is nu eenmaal wat ze 
is.” 
De bevolkingsevolutie creëert bovendien opvallende nieuwe realiteiten. Dertig procent van alle 
Gentenaars heeft buitenlandse roots. Bij kinderen onder de veertien jaar is dat zelfs vijftig procent. 
De stad telt 53.000 alleenstaanden en 9.000 eenoudergezinnen. Slechts één op de twee Gentenaars 
(128.000) is in de stad geboren en getogen. En er zijn 22.000 West-Vlaamse Gentenaars. 

Bert Staes ■ 

94. Mannen voor in de bouw, vrouwen om te poetsen 

Het Nieuwsblad*,  
Do. 17 Mar. 2016, Pagina 11 

Voor het eerst immigreren meer Roemenen dan Fransen naar België. Dat blijkt uit een studie van het 
federaal migrantencentrum Myria. Het gaat vooral om mannen tussen 20 en 39 jaar, die massaal 
naar Brussel trekken. 

Fransen, Fransen en nog eens Fransen. De voorbije tien jaar voerden onze zuiderburen steevast de 
immigratielijstjes naar ons land aan, met telkens iets minder dan 15.000 nieuwkomers. Tot in 2014: 
plots voeren de Roemenen de top tien aan. 

Dat blijkt uit cijfers van Myria, het federaal kenniscentrum. “Die Roemenen komen vooral naar hier 
om te werken”, zegt woordvoerder Tom Vanhoren. “De meesten doen dat in de bouw, terwijl nogal 
wat vrouwen schoonmaken via het systeem van dienstencheques.” 

Grenzen open 

Tot eind 2013 moesten Roemenen, net als Bulgaren, een arbeidskaart hebben om in ons land aan de 
slag te gaan. Sindsdien hebben ze dezelfde rechten als andere EU-burgers, wat een stuk van de 
grotere migratiestroom verklaart. Op vier staan de Polen, maar ook Italianen en Spanjaarden 
verhuizen in grote mate naar ons land. 

Bij de Roemenen en Polen zijn het trouwens hoofdzakelijk mannen tussen de 20 en 39 jaar. 65-
plussers zitten er nauwelijks bij, en ook het aantal kinderen blijft beperkt. Bulgaren zijn dan weer 
vooral mannen van boven de 35. 

Ondanks de recente toestroom zijn er toch nog altijd meer Polen (68.403) in ons land dan Roemenen 
(65.768). Maar Polen hebben een veel langere traditie in migratie naar ons land, terwijl Roemeense 
en Bulgaarse migratie compleet nieuw is. Ook qua spreiding is er een verschil: Roemenen gaan vooral 
naar Brussel, terwijl de meerderheid van de Polen voor Vlaanderen kiest, met Antwerpen bovenop. 
Bij de Bulgaren is Gent populair. 
Er wordt verwacht dat de statistieken 

de komende jaren sterk omgegooid worden door de nieuwe vluchtelingenstromen, zegt Vanhoren. 
Zo kwamen er vorig jaar bijna 8.000 Syriërs, en meer dan 7.000 Irakezen en Afghanen ons land 
binnen. 

Bart Moerman ■ 

95. Alles te boek in Vooruit 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  
Di. 08 Mar. 2016, Pagina 4 
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Van vandaag tot en met zondag loopt Mind the Book in kunstencentrum Vooruit. Het 
boekenevenement brengt interviews met auteurs, lezingen en debatten over actuele thema's zoals 
verboden boeken, seksisme, duurzame mode en 'Europa onder druk'. De Gentse jeugd doet mee in 
workshops en masterclasses, een nieuwe Uitgelezen op School (11+) en het originele 
stadskaartproject van Bougie en Vooruit. 

Een grote naam is die van de Amerikaanse journalist Robert D. Kaplan. In zijn boek Duister Europa 
reist hij door de nieuwe 'hot zones': Roemenië, Moldavië, Oekraïne, Bulgarije en Hongarije. 

De schrijvers Ilja Leonard Pfeijffer en Joost Vandecasteele gaan een dubbelinterview aan. Beiden 
schreven over thema's als migratie en leven in de stad: Pfeijffer met het bekroonde La Superba, 
Vandecasteele met Massa. Ze praten over hun nieuwste boeken. (kvk) 
 

96. Op de vlucht 

Het Nieuwsblad*,  
Za. 27 Feb. 2016, Pagina 18 

Wat? Oogst van de Wrok, NTGent Wanneer? Van 1 tot 4 maart en van 23 tot 26 mei Waar? NTGent, 
Sint-Baafsplein 17, Gent Toegangsprijs? 22 euro www.ntgent.be Omdat Oogst van de Wrok een 
coproductie met het Duitse gezelschap Thalia Theater is, ging het stuk in Hamburg in première. Nu 
komt ... 

Wat? Oogst van de Wrok, NTGent 

Wanneer? Van 1 tot 4 maart en van 23 tot 26 mei 

Waar? NTGent, Sint-Baafsplein 17, Gent 
Toegangsprijs? 

22 euro 

www.ntgent.be 

Omdat Oogst van de Wrok een coproductie met het Duitse gezelschap Thalia Theater is, ging het stuk 
in 

Hamburg in première. Nu komt NTGent naar huis met de radicale bewerking van de roman The 
Grapes of Wrath van John Steinbeck. Regisseur Luk Perceval pakt uit met een eigen interpretatie van 
dit beroemde verhaal over crisis, vluchten en migratie. En dat blijken thema's die actueler zijn dan 
ooit. 
ANDRE GROSEMANS ■ 

 

97. De nieuwe realiteit: 1 op de 2 Gentse kinderen heeft buitenlandse wortels 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  
Wo. 30 Dec. 2015, Pagina 1 

De helft van alle Gentse kinderen tussen 0 en 14 jaar heeft buitenlandse wortels. Dat is eind 2015 de 
realiteit in de tweede grootste stad van Vlaanderen. De jeugd van Gent is de jongste jaren in 
sneltempo verkleurd en zal dat blijven doen. 

Wie kinderen heeft in de Gentse scholen, voelt de trend al een tijdje. Namen als Yusuf, Elif of Raina 
zijn al lang geen uitzondering meer in de klassenlijsten, naast de Lottes en de Pieters. En die trend 
duikt nu ook zeer duidelijk op in de bevolkingscijfers. 
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Volgens een berekening met cijfers van eind 2013, die dit jaar voor het eerst werd gebruikt door Stad 
Gent, heeft de helft van alle 0- tot 14-jarige Gentenaartjes buitenlandse wortels. Franse, Spaanse, 
Nederlandse, Bulgaarse ... Het gaat om alle nationaliteiten, maar de Turken en Maghrebijnen vormen 
veruit de grootste groep. Meer dan twee op de tien kinderen in Gent heeft Maghrebijnse of Turkse 
roots. 

Reality check 

Het wordt al jaren aangenomen dat er ongeveer twintig procent allochtone Gentenaars zijn, 
zogenaamde 'etnisch culturele minderheden'. Maar omdat tweede- en derde generatie migranten 
meestal de Belgische nationaliteit hebben, vielen zij soms buiten de cijfers. De nieuwe definitie 
omvat alle Gentenaars die zelf een vreemde nationaliteit hebben of hadden, maar ook al wie een 
vader of moeder heeft met een vreemde nationaliteit. Een erg brede groep dus, maar vooral bij de 
jeugd zijn de resultaten een reality check. 

De Gentse kinderen zijn in sneltempo aan het diversifiëren. En die trend zal zich hoogstwaarschijnlijk 
doorzetten bij de volledige bevolking. Eind 2013 had al dertig procent van de Gentenaars 
buitenlandse wortels. Maar de stad is sindsdien nog gegroeid en blijft dat doen. Met dank aan 
twintigers uit Oost- en West-Vlaanderen, maar ook en vooral aan inwijkelingen. 

Zonder migratie zou de bevolking van Gent krimpen. Volgens de studiedienst van de Vlaamse 
regering zullen er over tien jaar 265.000 Gentenaars zijn, 12.000 meer dan vandaag. Twaalfduizend 
extra stropkes, van wie bijna de helft roots heeft buiten de stad. Geen kleine uitdaging. 
Bert Staes ■ 

98. Stad gooit RC Gentbrugge van terrein om racisme 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden,  
Di. 15 Dec. 2015, Pagina 3 

"Racing Gentbrugge zal na het einde van dit seizoen op zoek moeten naar een nieuw terrein. Op onze 
velden is geen plaats voor racisme of uitsluiting." Dat zegt sportschepen Resul Tapmaz (SP.A). 

RC Gentbrugge mag na de zomer de terreinen in de Papiermolenstraat niet langer gebruiken. Dat 
maakte sportschepen Tapmaz(foto) gisteravond duidelijk na een vraag van gemeenteraadslid Guy 
Reynebeau (SP.A). "Bij Racing is al een tijd een problematiek aan de gang", zei Tapmaz. "Eind maart 
kreeg ik een mail van verontruste ouders, die klaagden over de houding van het clubbestuur 
tegenover de jeugdwerking. De jeugdtrainers kregen niet genoeg steun van het bestuur en ook de 
houding tegenover kinderen met een migratie-achtergrond kon niet door de beugel." 
"We hebben geijverd voor een compromis, maar de situatie evolueerde van kwaad naar erger. Op 
een gegeven moment zijn 70 ouders uit de club gestapt om een eigen vzw op te richten, FC Rooigem. 
De nieuw aangestelde jeugdcoördinator is op 31 augustus opgestapt." 

"Op 9 november kreeg ik nogmaals een klacht van een ouder. Dat was voor mij de druppel. We 
hebben daarom met het college beslist dat we de huur van RC Gentbrugge vanaf volgend seizoen 
opzeggen." (jod) 

jod ■ 

99. Antwerpen daagt Francken uit: "Wij doen niet mee" 

Het Nieuwsblad*,  
Vr. 13 Nov. 2015, Pagina 8 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken roept de gemeenten nog maar eens op om 
meer vluchtelingen op te vangen. Er zouden in totaal 25.000 lokale opvangplaatsen moeten komen. 
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Maar verplichten doet hij nog steeds niet. En dus houdt de grootste stad Antwerpen het been stijf. 
"Want meedoen zou een manifeste blunder zijn." 

De gemeenten hebben een brief in de bus gekregen van minister van Maatschappelijke Integratie 
Willy Borsus (MR) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) om de opvang van 
asielzoekers uit te breiden. De Lokale Opvanginitiatieven (LOI's) van de OCMW's zijn momenteel 
goed voor 7.800 opvangplaatsen. 
De regering wil dat op korte termijn optrekken naar 10.000. Daarnaast hoopt Francken dat zich nog 
eens minstens 40 gemeenten aanbieden met grotere opvangcentra, zoals internaten, sport- of 
feestzalen. 

Ondertussen sleutelt de staatssecretaris aan het spreidingsplan dat hij eind dit jaar wil laten 
goedkeuren en begin volgend jaar wil ontplooien. Dat moet het aantal opvangplaatsen in LOI's op 
25.000 brengen, meer dan een verdubbeling. 

Francken hoopt dat het spreidingsplan op vrijwillige basis kan. Het zou verhitte discussies met 
onwillige gemeenten vermijden. 

Maar de Antwerpse OCMW-voorzitter en Franckens partijgenoot Fons Duchateau (N-VA) blijft ook na 
de nieuwe oproep bij zijn standpunt dat zo'n lokaal opvanginitiatief in zijn gemeente "een manifeste 
blunder zou zijn". Antwerpen schermt met de 1.700 erkende vluchtelingen die van het OCMW al een 
leefloon krijgen. "De cijfers van de recente vluchtelingenstroom tonen aan dat wij de grootste 
aantrekkingspool van Vlaanderen blijven voor wie zijn erkenning heeft gekregen", zegt Duchateau. 
"Tenzij de staatssecretaris ons de arm omwringt en het spreidingsplan verplicht maakt, doen wij dus 
niet mee." 

Gent zegt niet neen 
De Gentse OCMW-voorzitter Rudy Coddens (SP.A) zegt niet meteen neen tegen een uitbreiding van 
de 85 opvangplaatsen in LOI's. Burgemeester Daniël Termont (SP.A) verklaarde "dat Gent klaar is om 
alle mensen op de vlucht voor een oorlog een warm onthaal te geven". Maar zo eenvoudig wil 
Coddens het niet stellen. "Ik zeg ook niet meteen ja. Een spreidingsplan moet eerst kijken naar 
OCMW's die nu weinig of niets doen voor vluchtelingen. Want we willen die ook integreren en 
activeren. Een spreidingsplan dat rekening houdt met de draagkracht van een gemeente zal - zelfs als 
het vrijwillig is - een goed instrument zijn om de gemeenten te vergelijken." 
hannes cattebeke ■ 

 

100. Dan toch weer een 'nieuwe Navid' 

Het Nieuwsblad*,  
Vr. 16 Okt. 2015, Pagina 6 

'Er zal nooit meer een Scott Manyo of een Navid Sharifi zijn', verzekerde Theo Francken (N-VA) bij zijn 
aantreden als staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Het verhaal van Hassan Masood wijst op het 
tegendeel. Als 16-jarige moederziel alleen in België aangekomen, intussen perfect geïntegreerd, 
werkzaam in een knelpuntberoep. En toch moet hij terug naar Pakistan. 

'Ik spreek vloeiend Nederlands, heb een vaste job, ga hier naar school. En toch moet ik uit België 
weg.' Het zouden de woorden van Scott Manyo, Parwais Sangari of Navid Sharifi kunnen zijn, van wie 
de uitwijzingen op hevig protest stootten bij toenmalig parlementslid Theo Francken (N-VA). Onder 
zijn staatssecretarisschap zouden uitwijzingen van goed geïntegreerde jongeren, die als niet-
begeleide minderjarige in België arriveerden, tot de geschiedenis behoren. 

Maar het verhaal van Hassan Masood, een 19-jarige Pakistaan, toont aan dat Francken die 
voornemens niet nakomt. Want de woorden hierboven, die komen uit Hassans mond. 
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Met de dood bedreigd 

'Ik begrijp er niets van', vertelt Hassan in vlekkeloos Nederlands, vanuit het Gesloten Centrum voor 
Illegalen in Brugge. 'Al drie jaar lang probeer ik ontzettend hard om alles goed te doen. Ik betaal 
belastingen, net zoals alle andere Belgen. Waarom mag ik hier niet blijven?' 

Hassan was 16 jaar toen hij in december 2012 als niet-begeleide minderjarige in België aankwam. 'Ik 
vluchtte voor mijn leven', zegt hij. 'De politieke partij MQM bedreigde mij met de dood.' Maar de 
asielinstanties beoordeelden zijn verhaal als ongeloofwaardig en onontvankelijk. Door zijn 
minderjarigheid kon Hassan echter niet worden uitgewezen. Tot zijn achttiende verjaardag kon hij 
met een gerust hart in België blijven. 

Droomjob 

Aan het Centrum voor Leren en Werken in Gent begon hij aan een opleiding tot hulpkok, een 
knelpuntberoep. 'En mijn droomjob', zegt Hassan. 'Ik hoop om het ooit tot chef-kok te schoppen.' En 
hij is op de goede weg, zegt Laura Bracke, die Hassan begeleidde tijdens zijn stage in het Gentse 
restaurant Lekker Gec. 'Hassan is een ongelooflijk goede werkkracht. Hij wil niets liever dan in België 
zijn leven opbouwen. Niet door te profiteren, maar door te werken.' 
Op dit moment is Hassan met een leercontract in dienst bij het Belfort Stadscafé in Gent. 'Hassan is 
een van de besten die ik ooit heb gehad', zegt zaakvoerder Benoit Dorné. 'Leergierig, vol 
enthousiasme. Als hij wat tijd over had, bakte hij taarten voor het personeel. Als hij hier morgen aan 
de deur staat, mag hij meteen weer aan de slag. Zo'n talent vind ik nergens meer.' 
Thuis opgepakt 

Sinds zijn achttiende verjaardag verblijft Hassan illegaal in België. De Dienst Vreemdelingenzaken 
(DVZ) kwam hem op het spoor na een incident op zijn werk. Tijdens een woordenwisseling in de 
keuken vielen klappen tussen hem en een collega. Om het voorval als arbeidsongeval te kunnen 
registreren, diende die collega een klacht in bij de politie. Maar toen hij besefte wat de gevolgen 
daarvan dreigden te worden, trok hij die schriftelijk terug in. 'Het ging om een banaal 
meningsverschil', liet de betrokken collega weten. 'Het stelde niets voor.' 

Maar de politie stelde toch een proces-verbaal op en maakte dat over aan de DVZ. Op 15 juli werd 
Hassan opgepakt op zijn werk. 'Die dag wandelden plots twee agenten, zonder schroom, samen met 
Hassan ons huis binnen', vertelt Pieter Baets, bij wie Hassan op dat moment logeerde. 'Hassan kreeg 
vijf minuten om al zijn spullen bijeen te rapen. Hij was half geboeid. Ik kreeg een halve minuut de tijd 
om afscheid van hem te nemen.' 

Volgens zijn uitwijzingsbevel is hij ook 'een gevaar voor de openbare orde'. 'Dat ene opstootje in het 
restaurant, is het enige wat men hem kan aanwrijven', zegt Benoit Dorné. 'En iedereen vliegt toch 
wel eens uit zijn slof zeker? Zeker in de horeca.' 

Ook advocaat Luc Denys reageert met ongeloof. 'Theo Francken wil alle criminelen uitwijzen. Maar 
dit is geen crimineel', zegt hij. 'Dit is een goed geïntegreerde negentienjarige, die zich even liet gaan. 
Zijn uitwijzing is absoluut niet coherent met wat de staatssecretaris verkondigt.' 

Jef Poppelmonde ■ 

101. Sluipende armoede 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Za. 17 Okt. 2015, Pagina 40 

Gent swingt, maar lang niet iedereen kan meeswingen. Recente cijfers over hoeveel kinderen in 
kansarme gezinnen worden geboren, liegen er niet om: 22,6 procent. Dat is meer dan een op de vijf. 
In politieke kringen werd opgelucht gereageerd omdat het cijfer niet was gestegen, zelfs licht was 
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gezakt. En jawel, in Antwerpen, Genk en Oostende zijn de cijfers nog treuriger. Om van die 
verdoemde Waalse steden als Charleroi, Luik of La Louvière nog te zwijgen. 
Vergeleken met tien jaar geleden is het cijfer wel verdubbeld. Hoe is dat mogelijk, in een van de 
rijkste regio's van de wereld? Kinderen die in kansarmoede worden geboren, vertrekken met 
ongelijke kansen. Dat botst met ons rechtvaardigheidsgevoel, dat doet ons twijfelen aan onze 
verzorgingsstaat, dat maakt het ongenoegen over het mobiliteitsplan bijna tot gezeur. De kloof 
tussen zij die het goed en minder goed hebben, vergroot. 

Niet dat de Stad, het OCMW en de vele armoedeorganisaties - vaak met zeer geëngageerde 
vrijwilligers - bij de pakken blijven zitten. De inzet is er, maar het probleem is complex en houdt niet 
van algemene waarheden. De armoede sluipt geruisloos huizen en appartementen binnen. 
Armoedebestrijders wijzen op de economische crisis, migratie en vluchtelingen, harde 
besparingsmaatregelen. 
Kansarme kinderen hebben een grote kans om ook als volwassenen in de rand van de maatschappij 
te staan. Angst, eenzaamheid en sociale uitsluiting zijn vaak hun deel. Er schort wat aan het 
arbeidsmarktbeleid, de kloof tussen laag- en hooggeschoolden groeit en langdurig werkzoekenden 
worden wanhopig. De woonproblematiek blijft groot. 

Dit stadsbestuur maakte van de strijd tegen armoede een absolute prioriteit, maar is dat gevecht nog 
niet aan het winnen. Het lijkt zelfs op vechten tegen de bierkaai, op een dijk die op springen staat. 

Onderwijs speelt een cruciale rol. Kinderen moeten kansen krijgen. Beslist, ze moeten die grijpen, 
maar ze moeten ook hun talenten leren ontdekken en ontwikkelen en daarbij de gepaste hulp 
krijgen. Als je elke dag ziet hoe je alleenstaande moeder worstelt om het hoofd boven water te 
houden, kan het goed zijn dat je die kansen niet ziet. 

Karel Van Keymeulen ■ 

102. Vluchtelingen in Ridderstraat? 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Di. 08 Sep. 2015, Pagina 19 

'In de kazerne van de Ridderstaat staan nog studio's en appartementen leeg. Kunnen we daar 
vluchtelingen opvangen? Dat is een van de pistes die we onderzoeken.' OCMW-voorzitter Rudy 
Coddens (SP.A) gaat op zoek naar mogelijkheden in Gent om meer vluchtelingen onderdak te geven, 
op vraag van staatssecretaris voor Migratie Theo Francken (N-VA). 

Gent'De federale overheid zet momenteel alle zeilen bij om 2.500 extra opvangplaatsen voor 
vluchtelingen te creëren. Maar met de huidige toestroom kunnen die in tien dagen tot twee weken 
gevuld zijn. De nood is hoog en aan steden en gemeenten is gevraagd welke bijkomende 
inspanningen ze kunnen leveren', zegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens. 
'We zijn een werkgroep gestart met het Gentse middenveld en onze eigen stadsdiensten. We gaan 
elke mogelijke locatie om vluchtelingen op te vangen tegen het licht houden. Er was afgelopen 
weekend een gerucht dat het oude ziekenhuis Maria Middelares kon worden gebruikt, maar dat 
moet ik tegenspreken. Dat gebouw is al deels ontmanteld. Wel heb ik vrijdag bij het overleg met de 
staatssecretaris gewezen op de Ridderstraat, waar nog studio's en appartementen leeg staan die 
destijds door de rijkswacht werden gebruikt. De Regie der Gebouwen heeft in Gent nog gebouwen 
die leeg staan. We onderzoeken nu van al die gebouwen en locaties of ze geschikt kunnen zijn voor 
opvang.' 

Huisvesting 

Over het aantal plaatsen wil Coddens zich niet uitspreken. 'We zullen afwachten wat Francken ons 
vraagt.' Hij ziet wel al een volgend probleem. 'De OCMW-voorzitters hebben de staatssecretaris 
gezegd: Uw huis staat in brand, maar het onze staat naast het uwe. De federale overheid budgetteert 
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120 miljoen euro voor de leeflonen voor vluchtelingen die erkend worden in België. Maar er is nog 
geen euro voorzien voor de begeleiding: inburgering, werktrajecten en dergelijke meer. Die kost 
kunnen de OCMW's niet dragen. Ook wat de huisvesting betreft, zou de Vlaamse overheid een 
actieplan moeten opstellen. De sociale huisvesting is nu al een puzzel die we maar moeilijk gelegd 
krijgen. Als daar nog mensen bijkomen die eveneens aanspraak maken op een woning, is een 
Vlaamse overkoepelende aanpak dringend aan de orde. Wij vragen alleen dat de overheden ons nu 
het signaal geven dat ze hier werk van zullen maken.' 

Johan Dillen ■ 

103. Albanese familie duikt onder 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Wo. 05 Aug. 2015, Pagina 20 

Het Albanese gezin dat al zestien jaar in Gent woont en toch uitgewezen werd, is ondergedoken. 
Zonder vader Shkelqim, want die is gisteren teruggestuurd naar zijn land. 

GENT De Albanese familie Shpellzaj verblijft al zestien jaar in ons land en woonde tot voor kort in 
Mariakerke. De drie kinderen zijn hier geboren. Stelina (15), Ergus (13) en Kledis (9) lopen school in 
Mariakerke en Ledeberg en hebben Albanië nooit gezien. 

De familie probeerde papieren te bemachtigen. Dat lukte niet, omdat ze aanvankelijk beweerde uit 
Kosovo te komen en dus fraude pleegde. Midden april werd de familie opgepakt. Vader Shkelqim 
Shpellzaj werd naar een gesloten instelling in Steenokkerzeel gevoerd, moeder Arta en de drie 
kinderen werden ondergebracht in een opvangtehuis in Sint-Gillis-Waas. 

De vliegtickets lagen begin juli al klaar, maar hun advocaat Dominique Van Eenoo verkreeg op 2 juli 
wat respijt. Een rechter beval toen de invrijheidsstelling. Het parket ging in beroep en kreeg op 16 juli 
gelijk, waarop de advocaat naar het Hof van Cassatie trok. 

Vorige week vrijdag kwam het bevel dat de vader zou worden uitgezet. Dat is gisteren ook gebeurd. 
'Hij heeft zich niet verzet, hij was murw', zegt Van Eenoo. 'Ik overweeg ernstig om naar het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens te trekken.' 

Dat de rest van het gezin onderduikt, noemt hij een zware beslissing. 'Vooral omdat de kinderen 
voortdurend in angst leven. De politie kan hen oppakken aan de schoolpoort.' 

Kind van de rekening 

De staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken (N-VA), opperde al de mogelijkheid om 
niet-begeleide minderjarigen verschillende procedures tegelijk te laten inleiden, zodat ze op hun 
achttiende niet plots in de illegaliteit belanden. 'Maar wat met begeleide minderjarigen? Wat is het 
belang van het kind hier?', vraagt Van Eenoo. 'Ook deze kinderen stort je, als je ze repatrieert, in 
grote onzekerheid. Zij hebben geen banden met Albanië. Zij zijn het kind van de rekening. Hen treft 
geen enkele schuld.' 
Karel Van Keymeulen ■ 

104. GENT Stad voert geen expliciet Romabeleid 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Di. 16 Jun. 2015, Pagina 20 

GENT Stad voert geen expliciet Romabeleid De Stad Gent heeft een nieuwe visienota Intra-Europese 
Migratie (IEM) klaar. Hoewel de Roma zich vaak in een specifieke situatie bevinden, kiest de Stad niet 
voor een 'Romabeleid'. 'Niet alle Bulgaren en Slowaken zijn Roma en ook tussen Roma onderling 
bestaan grote verschillen', klinkt het. De Stad wil vooral inzetten op interculturele bemiddelaars. 
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Duurzame integratie kan enkel gebaseerd zijn op een legaal verblijf. Voor EU-burgers zonder geldige 
verblijfsdocumenten is er wel toegang tot dringende medische hulp. (arg) 

 

105. Politie start grootschalige actie tegen zakkenrollers 

Het Nieuwsblad*,  
Ma. 18 Mei 2015, Pagina 14 

In elf Belgische steden begint vandaag een operatie van de politie en de Dienst Vreemdelingenzaken 
om gauwdieven op te pakken. De actie is vooral gericht op illegalen, die versneld zullen worden 
uitgezet. 

Vier weken lang zal de lokale politie in Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven, Aalst, Kortrijk, Oostende, 
Luik, Bergen, Charleroi en Sint-Jans-Molenbeek intensief uitkijken naar zakkenrollers en 
winkeldieven. De politie zal vooral in de winkelstraten patrouilleren en op het openbaar vervoer. De 
actie is voornamelijk gericht tegen dieven van buitenlandse afkomst. 
'In veel gevallen zijn de dieven illegaal in het land', zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo 
Francken (N-VA). De Dienst Vreemdelingenzaken zal met de politie samenwerken om betrapte 
illegalen versneld te kunnen uitwijzen. 'Wie misbruik maakt van onze gastvrijheid, moet eruit.' 

De nationale actie kreeg de naam 'Operatie Gaudi' mee. Bij een gelijkaardige operatie in acht steden 
afgelopen winter werden 542 illegalen betrapt. Er werden al 89 mensen effectief gerepatrieerd. (cel) 

 

106. Pierke brengt 'Turkenkaba' speciaal voor scholieren 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Wo. 25 Feb. 2015, Pagina 24 

Luk De Bruyker, alias Pierke Pierlala, en Mustafa Avsar van het Muzikantenhuis brengen hun 
theatervoorstelling Nen Turkenkaba een week lang speciaal voor de schoolgaande jeugd. In 
samenwerking met de departementen Onderwijs, Cultuur en Migratie worden zeven voorstellingen 
gegeven in zaal Scala aan de Dendermondsesteenweg. 'Ik wil deze moeilijke doelgroep in contact 
brengen met theater,' vertelt De Bruyker. 'We wilden bewust scholen met veel leerlingen van vreemde 
origine, het gaat tenslotte om hun verleden.' Gisteren werden de eerste twee voorstellingen, ge-
baseerd op het boek van Tina De Gendt, gespeeld. Enkele jongeren van Turkse origine reageerden 
zeer enthousiast. Nick De Baeremaeker 

Nen Turkenkaba, vrijdag mogelijk voor het laatst voor het grote publiek in zaal Scala. Info en tickets 
op www.scalaplatform.be 

Nick De Baeremaeker ■ 

107. Gelijkenis is er 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Wo. 25 Feb. 2015, Pagina 24 

'Het is niet de eerste keer dat ik naar theater ga. Naar aanleiding van vijftig jaar Turkse migratie in 
Gent ging ik al één keer naar een voorstelling. Ik vond het stuk heel aangenaam en de gelijkenis met 
mijn familie is er. Maar mijn vader zette als eerste voet op Belgische bodem, niet mijn grootvader.' 
 

 

108. Eén derde meer winkeldieven gepakt 



135 
 

 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Wo. 04 Feb. 2015, Pagina 23 

GENT Een federaal proefproject tegen illegaal in ons land verblijvende gauw- en winkeldieven, dat in 
Gent en nog zeven andere steden werd gehouden, heeft resultaat geboekt. Er werd één derde meer 
personen gevat. 

De focus van het proefproject lag op delinquenten die gauw- en winkeldiefstallen plegen. Tussen 11 
december en 18 januari werden in totaal 542 illegale personen gevat. Dat is zowat een derde meer 
dan in dezelfde periode vorig jaar. 131 onder hen werden overgebracht naar een gesloten centrum 
voor illegalen, 70 personen zijn intussen al naar hun land van herkomst teruggestuurd. 

De zogenaamde Gaudi-actie is een initiatief van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) 
en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). 
'De nieuwjaars- en koopjesperiode is erg in trek bij gauw- en winkeldieven en een deel van hen heeft 
geen verblijfsrecht in ons land', zegt Francken. 'Deze actie verhoogt het veiligheidsgevoel en is een 
signaal aan bijvoorbeeld de deelnemende politiediensten dat hun werk opgevolgd wordt.' 

Dat laatste moet volgens Francken blijken uit het feit dat de kans om als gevatte delinquent 
opgesloten te worden bij deze actie 2,5 keer zo groot was dan in dezelfde periode vorig jaar. 'In twee 
op de drie gevallen konden we tot directe actie overgaan: opsluiting in een gesloten centrum, 
voorleiding bij het parket (waarvan de resultaten nog niet bekend zijn), opsluiting in de gevangenis 
omdat ze al geseind stonden of het opstarten van een pre-identificatieprocedure', aldus Francken. 

De overige gevallen betreffen onder anderen minderjarigen en personen die nog een asielprocedure 
lopen hebben. 

De actie vond, naast in Gent, ook plaats in Antwerpen, Leuven, Luik, Charleroi, Molenbeek, Brussel-
stad en Eigenbrakel. (blg) 
 

109. Tolken, feestjes en veel bellen: zo krijgen ze kleuters wél in de klas 

Het Nieuwsblad*,  
Ma. 26 Jan. 2015, Pagina 14 

97 procent van de kleuters van freinetschool De Mandala in Gent is allochtoon. En toch kan directrice 
Jeanine Schepens puike aanwezigheidslijsten voorleggen. 'We gaan op huisbezoek, praten met de 
ouders met een tolk en overtuigen hen van het nut van kleuteronderwijs. Als je als school moeite 
doet, dan lukt het wél.' kim clemens 

Jeanine Schepens moest even slikken toen ze de cijfers zag van onderwijsminister Hilde Crevits 
(CD&V) waaruit blijkt dat het aantal kleuters dat te vaak afwezig is maar blijft stijgen ( Het 
Nieuwsblad van zaterdag). Zeker omdat het vooral gaat om kinderen uit kansarme gezinnen of met 
een migratie-achtergrond. Een doelgroep die ze maar al te goed kent. 
'We hebben 97 procent allochtone kindjes, met 26 verschillende nationaliteiten. Het overgrote deel 
is Turks of Bulgaars. Maar we zijn erin geslaagd dat te doen werken', zegt de directrice. Ze heeft 
goeie raad te over voor scholen die het probleem willen tackelen. 'Het begint al bij het 
kennismakingsgesprek. Dat duurt bij ons soms twee uur, en indien nodig schakelen we een tolk in. 
We peilen naar welke talen er thuis worden gesproken, of er grootouders zijn, of ze eerder al in 
andere landen gewoond hebben. En we leggen het belang van kleuteronderwijs uit.' Dat is nodig, 
want in veel gevallen zijn de ouders niet of niet lang naar school gegaan. En al zeker niet naar de 
kleuterklas. 'In Turkije bestaat dat zelfs niet, alleen in dure privéscholen. De ouders hebben soms het 
verkeerde beeld: ze denken dat wij gewoon een dagopvang zijn, waar hun kinderen wat kunnen 
spelen.' 
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Als de kinderen eenmaal ingeschreven zijn, laat de school ze niet los. De Mandala organiseert 
infonamiddagen, waar de ouders de wiskunde-initiatie kunnen zien die hun kroost krijgt. Of ze gaan 
met hen naar de spelotheek, om uitleg te geven over educatief speelgoed. Af en toe zijn er 
activiteiten waarin de ouders een rol spelen. Of organiseren de ouders zelf een feestje, bijvoorbeeld 
voor het Suikerfeest. 

'Elke dag bellen we ook als een kind is thuisgebleven. Na een tijdje zijn ze die telefoontjes beu, en 
sturen ze hun kind dan toch maar.' Het vergt een forse inspanning. Van de directie, van de 
leerkrachten die de band met de ouders verstevigen, van de brugfiguur die voor de 
vertrouwensrelatie tussen ouders en school moet zorgen. En er zijn ook moeilijke momenten. Zoals 
toen een Turkse mama haar zoontje thuis hield op de dagen van de zwemles omdat het jongetje 
schrik had van water. 'Dan moet je uitleggen waarom die lessen wél belangrijk zijn en ze daar niet 
aan mag toegeven. Niét met een brief, want wie weet begrijpt de ouder die niet. Soms hoort daar 
een huisbezoek bij.' 

Toch is er één groep kinderen waarmee het moeilijk werken blijft. 'In Gent krijgen we nu veel 
Bulgaarse kinderen in de derde kleuterklas. Kinderen die geen schoolverleden hebben, die amper 
Nederlands spreken. Van hen kunnen we niet garanderen dat ze in het middelbaar nog algemeen 
secundair onderwijs kunnen volgen.' Volgens Schepens is het vooral belangrijk dat voor zulke 
kinderen aparte trajecten mogelijk blijven. En dat er vooral niet wordt bespaard op aangepaste 
ondersteuning, zoals de brugfiguur, die in De Mandala meehelpt. 
Het belangrijkste is om als school die kinderen niet als een last te zien. 'Wij zijn blij met onze 
populatie', zegt Jeanine Schepens. 'Want je krijgt er zoveel van terug. Als de ouders de goeie 
rapporten zien, zijn ze zo dankbaar.' 

kim clemens ■ 

110. kleuters die school hardst nodig hebben, blijven vaakst thuis 

Het Nieuwsblad*,  
Za. 24 Jan. 2015, Pagina 2 

Het aantal kleuters dat te vaak afwezig was, is vorig schooljaar opvallend gestegen. Dat blijkt uit 
cijfers die de partij Groen vroeg aan onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). In de praktijk blijven 
vooral kinderen uit kansarme gezinnen of met een migratie-achtergrond vaker weg. 'Dit baart ons 
zorgen', klinkt het op het kabinet. 'We gaan bepaalde doelgroepen stimuleren om hun jonge kinderen 
naar school te sturen.' Simon Andries en Bert Heyvaert 

'Deze cijfers zijn alarmerend', zegt Elke Decruynaere (Groen), schepen van Onderwijs in Gent. In haar 
stad was het voorbije schooljaar (2013-2014) liefst acht procent van de vijfjarige kleuters 
'onvoldoende aanwezig'. Dat betekent dat die kinderen in totaal 
geen 220 halve dagen aanwezig waren op de kleuterschool. En dus niet de limiet haalden om te 
starten in de lagere school. 

Het fenomeen doet zich niet alleen voor in Gent. Ook in andere steden (Genk, Hasselt, Brussel) was 
er het voorbije jaar een duidelijke stijging. Provinciaal gezien was de stijging het sterkst in Limburg en 
Vlaams-Brabant. 
'Er zijn twee verklaringen', zegt Willy Bombeek, woordvoerder van de katholieke koepel. 'Enerzijds is 
er een capaciteitsprobleem. In bepaalde steden, zoals Gent en Brussel, moeten ouders hard op zoek 
naar een school. Anderzijds zie je dat de stijging hoog is in steden met een grote allochtone 
populatie. Daar moet men ouders soms overtuigen van het belang van de kleuterschool.' 
Dat zegt ook Elisabeth Meuleman, Vlaams Parlementslid bij Groen, die de cijfers opvroeg bij 
onderwijsminister Hilde Crevits. 'Het gaat hier om een kwetsbare sociale groep, nét die kinderen 
voor wie kleuteronderwijs heel hard nodig is. Kinderen die een taalachterstand hebben en opgroeien 
in kansarmoede. De achterstand die ze al op jonge leeftijd opbouwen, is nadien nog heel moeilijk in 



137 
 

 

te halen. Dit zijn de kinderen die later snel schoolmoe worden en afhaken zonder diploma. Die het 
daardoor moeilijk krijgen op de arbeidsmarkt en worstelen met hun plaats in de maatschappij. Als we 
hen al in de kleuterschool de nodige aandacht geven, pakken we die problemen preventief aan.' 

Aanpak voor de steden 

Volgens Elke Decruynaere, schepen in Gent, is die aanpak vooral lokaal belangrijk. 'Wij hebben 
gesprekken met de directeurs, wij weten wie die kinderen zijn. Dus gaan we binnenkort van deur tot 
deur om hun ouders te overtuigen. We moeten ook inzetten op capaciteitsuitbreiding van onze 
scholen. Nu is er voor elke kleuter in Gent een plaats, maar die plaats is vaak nog te ver weg. Ouders 
die verhuizen naar de andere kant van de stad, hebben het soms moeilijk om hun kleuter elke dag 
naar school te brengen.' 
Onderwijsschepen Decruynaere hoopt dat het ministerie van Onderwijs vooral een coördinerende rol 
kan spelen, met een specifieke aanpak voor de steden. 'Want onderwijs in Gent is iets heel anders 
dan onderwijs in Wortegem-Petegem. 
 

Het kabinet van minister Crevits benadrukt vooreerst dat de Vlaamse kleuterscholen het in 
vergelijking met het buitenland nog altijd zeer goed doen(zie inzet). 'Maar we zien deze cijfers ook, 
en ze baren ons zorgen', zegt woordvoerster Katrien Rosseel. 'We zullen de komende maanden in het 
werkveld onderzoeken wat de oorzaak is, en actie ondernemen. We schrijven de gemeenten aan, en 
we versterken de band met Kind en Gezin. Want zij hebben contact met ouders vooraleer de peuters 
naar school gaan.' 

Geen leerplichtverlaging 

Een leerplichtverlaging naar drie of vijf jaar - iets waar oppositiepartij Groen wel voor pleit - ziet 
Crevits niet zitten. Het zou een omslachtige hervorming van het schoolpact inhouden, én er zou dan 
extra geld vrijgemaakt moeten worden voor de kleuterscholen. Dat is geen optie. 'In dit verhaal is het 
vooral belangrijk om de ouders te stimuleren', klinkt het op het kabinet. 'En om ons te richten op de 
groepen en locaties waar het probleem zich voordoet.' 

111. Gent blijft fors groeien 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Di. 06 Jan. 2015, Pagina 21 

Het voorbije jaar kwamen er 1.500 Gentenaars bij. Meer baby's en minder overlijdens stuwen het 
Gentse inwonertal naar 251.798. De stadsvlucht was de voorbije zeven jaar nooit lager. Gent blijft dus 
groeien, al benadrukt Sofie Bracke (Open VLD), schepen van Burgerzaken, dat dit voorlopige cijfers 
zijn.  

Gent In 2014 werden 3.105 nieuwe Gentenaartjes geboren. Dat zijn er 72 minder dan vorig jaar, 
maar de registraties van december zijn er nog niet bij gerekend. Daarom verwacht schepen Sofie 
Bracke dat er 100 tot 200 baby's zullen bijkomen, en dat is een stijging vergeleken met vorige jaren. 

'Sinds 2010, toen er een piek was met 3.503 nieuwe Gentenaartjes, daalde het aantal geboortes jaar 
na jaar. Die beweging is gestopt', zegt Bracke. Het aantal overlijdens kende een daling, tot 2.111. 

De jongste jaren handhaafde het aantal Gentenaars zich ongeveer. In 2011 was er een stijging met 
532, in 2012 een stijging van 700 inwoners. 2013 zag een stevige groei met 2.209 inwoners. 

'We kunnen al concluderen dat de trend van stabilisering die in 2011 begon en zich in 2012 
doorzette, nu echt verbroken is. De groei van vorig jaar wordt voortgezet. De aanwas met ongeveer 
1.500 Gentenaars is voornamelijk te verklaren door de natuurlijke aangroei. Er werden niet alleen 
meer baby's geboren, er stierven vooral ook minder Gentenaars dan in 2013', zegt Bracke. In 2012 
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stierven in Gent 2.428 inwoners en in 2013 2.450, terwijl voor dit jaar tot nu toe 'slechts' 2.111 
overlijdens staan genoteerd. 
Migratie 
8.773 Belgen kozen Gent als nieuwe thuisbasis, terwijl 9.889 personen de stad verlieten. Hoewel dus 
nog steeds meer Belgen (1.100) Gent verlieten dan er Belgen in Gent kwamen wonen, staat het 
verschil op het laagste peil in zeven jaar. 
In 2014 kwamen 5.538 niet-Belgen in Gent wonen, terwijl er 4.131 uit de stad vertrokken - een 
verschil van 1.400. Het verschil tussen de niet-Belgen die in onze stad aankomen en er vertrekken, 
wordt sinds enkele jaren kleiner. 

Nationaliteit 

In Gent wonen 219.016 Belgen en 32.782 niet-Belgen. De Bulgaren (7.191) hebben de Turken (4.305) 
op papier ingehaald als grootste groep. Maar met ongeveer 25.000 mensen is de Turkse 
gemeenschap wel nog de grootste in Gent. Veel Turken zijn intussen Belg geworden of hier geboren. 
Als je de cijfers van Belgen en niet-Belgen die in Gent kwamen wonen, vergelijkt met de cijfers van 
Belgen en niet-Belgen die de stad verlieten, blijkt dat de groei minder een gevolg is van de migratie. 
Er kwam immers maar een driehonderdtal mensen méér in onze stad wonen dan dat er mensen 
wegtrokken. 
Karel Van Keymeulen ■ 

112. Koppel uitgewezen na 15 jaar in België 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Vr. 12 Dec. 2014, Pagina 23 

In 1999 kwamen Hajdar Mulaj en zijn vrouw Lumeurije in Gent aan. Met een motorbootje waren ze 
de economische ellende in Albanië ontvlucht. Vijftien jaar lang probeerden ze aan Belgische papieren 
te raken, steeds botsten ze op een 'njet'. Dinsdag zijn ze overgebracht naar het gesloten asielcentrum 
in Steenokkerzeel. Johan Dillen 

Gent 'Het asielcentrum is het ergste', zegt Lumeurije Hajdar (42) aan de telefoon vanuit 
Steenokkerzeel. 'Wij hebben nooit iets misdaan, maar worden hier wel opgesloten. Beesten worden 
beter behandeld. We hebben steeds geweten dat we konden worden uitgezet, maar mag dat een 
beetje menselijk? Dit is een democratie onwaardig.' 
Mulaj en Lumeurije vluchtten in 1999 weg uit Albanië, 

een land waar ze geen toekomst zagen. 'Via Italië zijn we naar Gent getrokken', zegt Lumeurije. 'We 
hebben snel geprobeerd om onze papieren in orde te krijgen. We gingen naar school, leerden 
Nederlands, probeerden aan werk te komen. Maar omdat we geen paspoorten hadden, kregen we 
steeds te horen dat we terug moesten. We hebben elke keer beroep aangetekend. In 2011 zijn we 
naar Albanië gereisd om paspoorten te verkrijgen, maar dat hielp niet. In september kregen we voor 
het laatst een negatief antwoord. Onze advocaat zei dat we opnieuw beroep konden aantekenen.' 
Lumeurije onderging recent een neusoperatie. 'Daarbij kreeg ik last van bloedingen bij het herstel. 
Mijn man had vernomen dat zijn moeder was overleden en ging een ticket kopen om naar Albanië te 
vliegen voor de begrafenis. Toen hij thuiskwam, trof hij me in een plas bloed aan. Hij is bij mij 
gebleven, dat is mijn geluk geweest. De dokters zeiden dat ik me rustig moest houden.' 

Geboeid door politie 

Afgelopen dinsdagochtend ging de bel aan het appartement van het koppel in de Wondelgemstraat. 
'Iemand die in de wasserette op de begane grond binnen wil, dacht ik. Maar de buren moeten 
hebben opengedaan. Plots werd op onze deur gebonsd. Politie!, riepen ze. En dat we moesten 
opendoen en papieren tekenen op het commissariaat.' 
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Van dan af lopen de versies uiteen. Feit is dat Mulaj op de grond is gelegd/gegooid en geboeid is 
afgevoerd. Volgens de politie omdat het koppel zich opstandig gedroeg. Het koppel zegt dat de 
politie Lumeurije brutaal behandelde en geen acht sloeg op haar toestand. 

'We zijn hondsbrutaal aangepakt, zowel in ons huis als op het commissariaat in de Belfortstraat. Op 
het commissariaat in Ekkergem was men wel heel correct', zegt Lumeurije. 

'Het ergste vind ik niet dat we het land worden uitgezet - we wisten dat dit kon gebeuren - maar de 
manier waarop: zonder een greintje menselijkheid. Men wil me nu een reisverbod van vijf jaar 
opleggen, terwijl ik bereid ben om een vlucht naar Albanië te betalen. Ook al wacht ons daar niets. 
We hebben vijftien jaar onduidelijkheid moeten verdragen, en dan schopt men ons het land uit, 
terwijl wij alles gedaan hebben om ons te integreren.' 

Gelogen bij aanvraag 

Meester Bertrand Vrijens treedt op als advocaat voor het koppel. 'Het probleem is dat ze bij hun 
eerste asielaanvraag gezegd hebben dat ze uit Kosovo kwamen. Ze zouden meer kans hebben 
gemaakt als ze zeiden dat ze uit dat door oorlog getroffen land kwamen. Maar omdat ze geen 
papieren hadden, kregen ze nooit een regularisatie. Later biechtten ze op dat ze uit Albanië kwamen. 
Op zich geen groot probleem: er zijn nog mensen geregulariseerd die hetzelfde hadden gedaan. 
Alleen had Maggie De Block het toen voor het zeggen op Migratie, en zij stelde dat wie fraude 
pleegde bij zijn aanvraag, niet geregulariseerd kon worden. Dat is wat nu gebeurd is bij mijn cliënten.' 
'Er loopt nog een dossier bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Alleen zegt de overheid dat 
ze intussen al terug moeten. Onbegrijpelijk.' 

Johan Dillen ■ 

113. Tapmaz op Bulgaarse tv: 'We kunnen niet meer Bulgaren in Gent opvangen' 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Do. 04 Dec. 2014, Pagina 24 

Gent/Sofia De Gentse schepen van Welzijn Resul Tapmaz (SP.A) was gisteren te zien in een 
rechtstreekse uitzending op de Bulgaarse nationale televisie. 'Ik heb er een duidelijke boodschap 
gebracht: Gent kan niet nog meer migratie uit Bulgarije aan.' 

Eèn van de aanleidingen van het driedaags werkbezoek aan Bulgarije, was een eerdere uitzending op 
de Bulgaarse nationale televisie. Daarin liet een Gentse ambtenaar uitschijnen dat iedereen zijn heil 
in Gent mocht zoeken. Raadslid Siegfried Bracke (N-VA) maakte er een relletje van op de jongste 
gemeenteraad, burgemeester Daniël Termont (SP.A) suste door te stellen dat er te veel in de 
boodschap geknipt was. 
Maar schepen Resul Tapmaz zette gisteren toch de puntjes op de i. 

'Ik heb de vorige uitzending genuanceerd en duidelijk gemaakt dat we in Gent strenge regels 
hanteren. Dat de migratie binnen Europa een feit is, maar dat we in Gent wat dat betreft de limiet 
van onze draagkracht hebben bereikt. Dit probleem moet Europees worden aangepakt.' 
Roma 

De Bulgaarse migratie is één zaak, die van de Bulgaarse Roma is een andere. 
'Je merkt wel dat de Bulgaren argwanend staan tegenover de Roma-problematiek en er eigenlijk niet 
over willen praten. Maar we zijn ook hier om hen te wijzen op mogelijkheden om de problemen in 
eigen land aan te pakken, via bijvoorbeeld sociale tewerkstelling. Bulgarije is een land in volle 
economische ontwikkeling, maar dat aspect laten ze nog links liggen. Met enkele concrete 
voorbeelden van successen bij ons hopen we hier dingen in beweging te brengen.' 

Dat er nog werk aan de winkel is, bleek uit de teneur van de commentaren onder een artikel op de 
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Bulgaarse nieuwssite blitz.bg. 'Belgische racisten, houd uw zigeuners bij u', was daar zeer populair. 
(jod) 

114. Het is soms praten met handen en voeten' 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Vr. 07 Nov. 2014, Pagina 28 

Het lijkt er elke dag wel Gentse Feesten. De culturele smeltkroes Istanbul was voor zes Gentse 
muzikanten - onder wie Wouter  Vandenabeele van Olla Vogala - dan ook een gedroomde plek om 
samen te werken met plaatselijke Turkse musici. Het resultaat ziet en hoort u vanaf vandaag op het 
festival Istanbul Ekspres; wij bezochten de Gentenaars vorige week in hun Turkse repetitieruimtes. 
'Het is soms praten met handen en voeten.' 

Hier zou de Gentse brandweer nooit een vergunning voor geven. Het schiet ons door het hoofd 
wanneer we ons binnen wurmen in de propvolle club Babylon. De nacht is gevallen in Istanbul en 
Wim Wabbes, artistiek directeur van de Handelsbeurs, neemt ons mee naar een hommageconcert 
voor Mehmet Ulug, een Turkse vriend van hem die aan kanker overleden is.  

Ulug stichtte Babylon, een van de beroemdste clubs van Istanbul, en organiseerde het Akbank Jazz 
Festival. Het kruim van de Istanbulse jazzscene, maar ook dj's en r&b- zangeressen, treden urenlang 
op. Het zijn voor ons onbekende, maar vaak schitterende musici. 

Eén dag later zitten we in een alternatieve club, in een hangar in een wat sjofele buurt, waar 
zangeres Yasemin Mori en haar band optreden. Ze verleidt en daagt uit. Haar muziek is kronkelig, 
opzwepend, dromerig, soms stevig, maar bovenal gevarieerd. Net als Istanbul zelf. Een immense 
stad, met officieel 14 miljoen inwoners. Een stad vol sociale, economische en culturele 
tegenstellingen, met wijken waarvan de bevolking nauw aansluit bij onze westerse wereld, maar ook 
buurten waar strenge moslimregels gelden. 

De Gentse musici logeren in het hart van de wijk Beyoglu, aan de overkant van de oude stad. Daar 
ligt Istiklal Caddesi, een immense winkelstraat die dubbelt als een slagader vol vertakkingen naar 
restaurants, cafés, bars en clubs. 's Avonds snuiven de muzikanten de sfeer op in de overvolle 
straatjes en stegen waar de geur van döner kebab, köfte en vis je in de neusgaten slaat, waar 
kleurrijke groenten en fruit staan uitgestald, waar allerlei winkeltjes en bazaars lonken. Overal staan 
straatmuzikanten, tot ver na middernacht. Alsof het er elke dag Gentse Feesten is. 

De musici repeteren in lokalen verspreid over de reusachtige stad. Diep in de grond onder een 
universiteitsgebouw, in een geluiddichte repetitieruimte, werken drumster Karen Willems en 
gitarist/geluidenmaker Stijn Dickel samen met Barkin Engin en Burak Tamer, twee Turkse gitaristen 
en sounddesigners. 'Wij hebben in Gent straatgeluiden opgenomen, Barkin en Burak deden hetzelfde 
in Istanbul', vertelt Dickel. 'Op basis daarvan hebben we de muziek laten groeien en proberen we 
elkaar te ontmoeten. Ik werk graag met geluiden. Luister eens hoe regendruppels in een pijp vallen 
en op het plastic spatten, hoe geluiden uit de omgeving zich manifesteren en ontwikkelen. Ik hou van 
die poëzie.' 
Bedwelmende stem 

Dickel is actief bij de vzw Aifoon en Kaboom Karavan, Karen Willems speelde bij Stef Kamil Carlens en 
Yuko. Ze hebben een rockachtergrond, maar spelen graag vrij en intuïtief. 'We mengen abstracte met 
meer conventionele stukken', zegt Dickel. De muziek die in de repetitieruimte groeit, bevat intense, 
impressionistische en meer dromerige momenten. Na elk stuk discussiëren ze uitgebreid en sleutelen 
ze voort. 

Op een eerste verdieping ergens in Beyoglu, in een lokaal waar tango wordt gedanst, werken violist 
Wouter Vandenabeele en pianist/gitarist Thomas Noël samen met zangeres Özge Öz Erdogan en een 
percussioniste met een opvallende grijze lok, Ayten Celik. Vandenabeele is door de wol geverfd als 
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het gaat om samenwerkingen. Zijn bekendste project is Olla Vogala. 'Ik heb in De Centrale veel met 
Turkse musici gewerkt, een deel van het repertoire is me bekend. Muzikaal liggen we niet zo ver uit 
elkaar. Er zijn nummers met klassieke poëzie en met gewone folkteksten.' 

Zangeres Özge heeft een heldere, bedwelmende stem, percussioniste Ayten klinkt geraffineerd. Hun 
kennis van het Engels is beperkt, zoals bij veel Turkse musici. 'Het is soms praten met handen en 
voeten', zegt Vandenabeele. Toch vinden ze elkaar in de muziek: meeslepende, oosters gekleurde 
klanken. Vandenabeele speelt alsof hij nooit anders heeft gedaan. 

Rietblazer Mattias Laga is de man achter het fantastische project The Ledebirds in Ledeberg. Hij 
werkt samen met gambist Dirk Moelants, een muzikant met klassieke roots, een open geest en een 
droog gevoel voor humor. Hun repetitieruimte ligt in de schaduw van een gigantische brug over de 
zeestraat Bosporus. Sirin Pancaroglu speelt harp, Mehmet Yalgin kemence. Dat is een klein, 
driesnarig strijkinstrument, maar wát een geluid haalt Mehmet eruit. 

De muzikanten laten twee stukken in elkaar vloeien,Kervan (Caravan) enTinimini Hanim (klein 
meisje). 'Ze kozen prachtige liederen over migratie', vertelt Laga. 'Het zijn goed georganiseerde 
musici, heel breeddenkend.' 
Twee uur lang dokteren ze aan het stuk, dat geleidelijk aan als een oosters parfum door de kamer 
zweeft. Laga zou er graag nog geluiden van een weefgetouw en een spinnerij tussen stoppen - een 
verwijzing naar de textielfabrieken waar veel Turkse migranten terechtkwamen. 

Gegrilde vis 

Die avond evalueren de Gentse musici de voorbije repetitiedagen in het door een Koerd uitgebate 
restaurant Salkim Meyhanesi. Op de tafel: porties gegrilde vis en raki, een Turkse anijsdrank. Turkse 
musici houden van melodieën en de onderliggende ritmische stroom, minder van 
akkoordenschema's, stellen ze vast. Hun teksten zijn vaak poëtische pareltjes en ze zingen - zoals 
overal - over de grote thema's: liefde, afscheid, de dood. 'Wij staan wel meer open voor vernieuwing 
en onbekende paden.' 

Voor ze nog eens het nachtleven van Istanbul in duiken, voor een Efesbier met een shot wodka, 
besluiten ze dat het 'mooi en goed' is geweest. Istanbul heeft wat van zijn geheimen prijsgegeven. 

Karel van Keymeulen ■ 

115. Zij kwamen uit Turkije 

Het Nieuwsblad/Weekend,  
Vr. 31 Okt. 2014, Pagina 47 

Wat? Istanbul ... 

Wat? Istanbul Ekspres 

Wanneer? Van 7 tot 16 november 

Waar? De Centrale, Kraankindersstraat 2, Gent 
Waar? Handelsbeurs, Kouter 29, Gent 
Toegangsprijs? Naargelang het concert, festivalpas 

www.decentrale.be 

www.handelsbeurs.be 

Naar aanleiding van vijftig jaar Turkse migratie wordt op twee Gentse locaties Istanbul Ekspres 
georganiseerd. Het wordt een tiendaags festival met culinaire proevertjes en films, maar vooral veel 
muziek. Dat gaat van Ottomaanse klassiek 
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en Anatolische traditionele muziek tot Turkse rock en pop, zoals Gökce. Ook Dilek Türkan(foto) staat 
op de affiche. Zij geeft mee gestalte aan de Turkse tangorevival. 

ANDRE GROSEMANS ■ 

116. Istanbul Ekspres rijdt opnieuw 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Vr. 19 Sep. 2014, Pagina 31 

Tijdens het muziekfestival Istanbul Ekspres verhuist een deel van de Istanbulse muziekscene naar 
Gent. Zowel de Turkse traditionele muziek, rock/pop, jazz als klassieke muziek komt aan bod. Voor 50 
jaar Turkse migratie wordt een speciale productie op het getouw gezet. Zes Belgische muzikanten uit 
diverse genres trekken naar Istanbul en Izmir en dompelen zich onder in de Turkse cultuur. Ze volgen 
de historische migratieroutes. Van die trip wordt een film gemaakt. Van 6 tot 16 november in de 
Handelsbeurs en De Centrale. www.decentrale.be 
 

117. Gentse Roma-hulpkreet bereikt (eindelijk) Europa 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Do. 18 Sep. 2014, Pagina 24 

Na jaren van noodkreten uit Gent over de grote instroom van Oost-Europeanen komt er respons. 
Laszlo Andor, de bevoegde Europese commissaris, komt volgende week speciaal naar Gent om over 
de Roma-aanpak te praten. 'De stroom naar Gent stopt niet', zegt burgemeester Daniël Termont 
(SP.A). bert staes 

Gent De Europese commissaris voor Sociale Zaken, de Hongaar Laszlo Andor, komt volgende week 
donderdag naar Gent om te praten met het stadsbestuur. Geen beleefdheidsbezoekje, maar een 
specifiek werkbezoek om de Roma-problematiek te bespreken. 
'Een erg belangrijk signaal. Het is de eerste keer dat Europa zo specifiek voor de Roma-problematiek 
naar Gent komt', zegt Jan Balliu, coördinator intra-Europese migratie. Andor zal met burgemeester 
Termont overleggen over de situatie van de Roma in hun landen van herkomst, en over hun situatie 
in Gent. 
Toevallig moet net deze week een groep Roma een gekraakt klooster op de Muide verlaten. Die 
gevoelige situatie staat niet op de agenda, maar komt ongetwijfeld ter sprake. 

Menselijke reflex 

De komst van een Eurocommissaris naar Gent - geen alledaagse zaak - is geen toeval. Het 
stadsbestuur trekt al jaren aan de alarmbel over de Oost-Europese migratie, dit voorjaar nog met 
een open brief aan Europa. Doorheen de jaren zijn er naar schatting 2.000 Slowaken, 6.000 Bulgaren 
en enkele honderden Roemenen naar Gent gekomen. 
Daarbij zijn volgens het kabinet van Termont tussen de 4.000 en 5.000 Roma. 'We hebben de 
menselijke reflex om die mensen te helpen. Maar de stroom naar onze stad stopt niet', zegt 
Termont. 'Ik maak me zorgen over de toekomst. We hebben meer middelen nodig om de instroom 
op te vangen.' 

Europa steekt sinds enige tijd een tandje 

bij om de Roma-problematiek aan te pakken. Zo moet elke lidstaat nu een eigen nationale 
Romastrategie hebben. Maar Gent blijft op dezelfde nagel kloppen. 'De landen van herkomst moeten 
meer verantwoordelijkheid dragen', zegt Jan Balliu. 'En steden zoals Gent moeten meer steun krijgen 
om de opvang mogelijk te maken.' 
En hoewel de Roma-integratie erg moeizaam vooruit gaat, heeft Gent zich volgens burgemeester 
Termont ontwikkeld tot een voortrekker in Europa. 'We hebben oog voor het leed van die mensen en 
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proberen hen te helpen. Tegelijkertijd zijn we niet te beroerd om op te treden tegen misbruiken. 
Door die aanpak wordt er naar ons geluisterd.' 
bert staes ■ 

 

118. Vuurwerk met muziek van Sioen verbaast en herdenkt 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Di. 22 Jul. 2014, Pagina 20 

Het was de tweede keer dat het traditionele Feestenvuurwerk plaatsvond op de site rond het Van 
Eyckzwembad. De toestroom van en naar daar verliep ietwat chaotisch, omdat verschillende straten 
om veiligheidsredenen waren afgesloten. Maar uiteindelijk was het vooral genieten van het 
spektakel. In de eerste plaats voor Frederik Sioen, die de muziek componeerde én van plan is zijn 
nummer als eerste compositie voor vuurwerk ooit in de Ultratop te krijgen. 

portus ganda'Ik krijg enkel maar lovende reacties.' zei Frederik Sioen zondagavond meteen na afloop 
van het vuurwerkspektakel. 'Dat doet enorm deugd. Alleen als ik het live had mogen spelen, was het 
misschien toch nog overweldigender geweest.' Sioen had tijdens zijn net geen halfuur durende 
moment de gloire andere dingen aan het hoofd dan live musiceren: met een camera op het hoofd 
filmde hij het hele gebeuren vanop de Slachthuisbrug. Vooraf had hij de Gentenaars opgedragen 
hetzelfde te doen. 

'Al die filmpjes wil ik dan monteren tot één clip, die twintig minuten zal duren. Muziek maken voor 
het Feestenvuurwerk was zeker niet de gemakkelijkste opdracht, maar ik heb er mij met heel veel 
plezier op gesmeten. Juist omdat het zo lang moest zijn, was ik verplicht om alles uit de kast te halen 
om het toch boeiend te houden. Als ze mij voor het volgende vuurwerk weer zouden vragen, zeg ik 
meteen ja. Ik vond het vré wijs om muziek te maken in functie van een beeld. Omdat ik dit jaar mee 
achter het project '50 jaar migratie' stond heb ik het nummer samen gemaakt met twee bevriende 
Gentse muzikanten met een migratieachtergrond, Osama Abdurasol, die dit jaar de Cultuurprijs van 
Stad Gent kreeg, en Aisha Haskal. Hoewel de basis van 'Pharaoh, Music For Fireworks' een 
hedendaagse popsong is, verrijken zij het geheel met frisse, wereldse klanken.' Als de clip af is, wil 
Sioen het nummer ook graag in de Ultratop krijgen. Het zou dan meteen de eerste compositie voor 
vuurwerk zijn die de Ultratop zou halen. 
Eerbetoon 

Het vuurwerk werd dit jaar opgedragen aan Aurore Ruyffelaere. De 29-jarige vrouw werd vorig jaar 
na een avondje stappen op de Feesten ontvoerd en enkele dagen later vermoord teruggevonden. 'Ik 
heb pas aan het begin van deze week vernomen dat het vuurwerk aan haar zou worden opgedragen', 
zegt Sioen 'Helaas heb ik er dus geen rekening mee kunnen houden in mijn compositie. Maar 
gelukkig begint het stuk harmonieus en ingetogen en kon het perfect.' (mdg) 

119. VIJFTIG JAAR MIGRATIE WORDT KINDERSPEL 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Wo. 09 Jul. 2014, Pagina 25 

VIJFTIG JAAR MIGRATIE WORDT ... 

VIJFTIG JAAR MIGRATIE WORDT KINDERSPEL 
Het is in 2014 exact vijftig jaar geleden dat België met Marokko en Turkije akkoorden sloot om 
arbeiders naar ons land te halen om aan de slag te gaan in onze mijnen en industrie. Ook in Gent 
worden er een heleboel tentoonstellingen georganiseerd, maar die zijn voor kinderen vaak net iets te 
moeilijk om te begrijpen. Daarom pakt het MIAT uit met 'Straffe Gastjes', een interactieve 
tentoonstelling waarin kinderen al spelend de Belgische en Gentse migratiegeschiedenis ontdekken. 
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Zondag 20 juli tot zondag 27 juli, telkens van 10 uur tot 18 uur in het MIAT 

120. Turkse kalligrafie in Sint-Pietersabdij 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Wo. 25 Jun. 2014, Pagina 29 

In de Sint-Pietersabdij loopt nog tot 26 oktober de tentoonstelling De stille taal, Turkse kalligrafie. De 
tentoonstelling, met de volgens ons toch wel ietwat misleidende titel, kadert in de viering van 50 jaar 
migratie. Ietwat misleidende titel, omdat de tentoonstelling, die loopt in twee grote zalen van de 
Sint-Pietersabdij, toch wel veel ruimer gaat dan kalligrafie. Kalligrafie of schoonschrift is in de 
islamitische wereld fel ontwikkeld omdat de Koran afbeeldingen verbiedt. Meer foto's op 
gentenaar.be(rtl) 
 

Gent Provinciesubsidies voor interculturele projecten De provincie keurde de subsidies goed voor 
drie projecten die de interculturaliteit moeten bevorderen. Hogeschool Gent trekt met 16.490 euro 
aan het langste eind. De Faculteit Mens en Welzijn gebruikt het geld voor het project 'Ouder worden 
in een veranderende samenleving'. Ook gaat er 5.537 euro naar 'Aan de vooravond van Hiddirellez', 
een familiefestival op de Blaarmeersen in het kader van 50 jaar migratie. 'Van Texas tot Moskou' 
krijgt 3. 375 euro. Dat project van OCMW Gent wil vooral de dialoog tussen de Turkse buurtbewoners 
en bezoekers en vrijwilligers van het lokaal dienstencentrum aanmoedigen. (mdg) 
 

121. Tractiestation wordt moskee 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Di. 10 Jun. 2014, Pagina 23 

De moskee van de Turkse gemeenschap in de Rietstraat aan het Rabot heeft zeer concrete plannen 
om te verhuizen naar het tractiestation aan de Gebroeders de Smetstraat. De huidige locatie is 
verouderd en voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen. De Turkse moslimgemeenschap is nu al 
eigenaar van het tractiestation. Binnenkort worden de plannen en verbouwingsaanvraag ingediend. 
RUDY TOLLENAERE 

GENT Het tractiestation aan de gebroeders de Smetstraat is al jaren in onbruik: het grote imposante 
gebouw - dat geklasseerd is - is vervangen door een veel kleiner gebouwtje. Het tractiestation was 
deels eigendom van Eandis, deels van de stad. 

'We hebben heel lang met zowat 15 verschillende diensten moeten onderhandelen, maar dat is 
allemaal vlot verlopen', bevestigde Ercan Tok zaterdagmorgen tijdens een rondgang van 
buurtbewoners met de schepenen Christophe Peeters (Open VLD), Annelies Storms (SP.A) en 
Martine De Regge (SP.A). 'We hadden ook met de dienst Erfgoed contact en twee maanden geleden 
kregen we het fiat voor onze plannen. Die zijn nu uitgetekend maar moeten nog aangepast en 
ingediend worden.' 

'Het gebouw zelf blijft behouden, ook binnen is men verplicht een deel van de installaties te 
behouden. Er mag wel een ondergrondse ruimte komen, en het groene gedeelte richting 
Kwakkelstraat wordt overbouwd met een nieuwbouw. Daarvoor moet één grote boom sneuvelen, 
maar het voorliggende park blijft behouden en er komen extra bomen in de plaats', aldus Ercan Tok, 
woordvoerder van de moslimgemeenschap aan het Rabot. 

Het torengebouw wordt opgedeeld in vier verdiepingen en aan het linkse gedeelte van het gebouw 
komt er een bibliotheek en een vergaderruimte. 

De Turkse gemeenschap raamt de kosten op 4 miljoen euro. 
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'Decennia geleden verbouwden de moslimgemeenschappen in Gent met de weinige middelen die ze 
hadden een bestaande woning naar een moskee. Na 50 jaar migratie is het, in overleg met de buurt, 
de tijd om de moslimgemeenschap van de Rabotwijk op een volwaardige manier op te vangen', aldus 
nog woordvoerder Ercan Tok. 
Ook de Al Markaz moskee aan de Elyzeese Velden heeft renovatieplannen voor het bestaande 
gebouw. Daar raamt men de kosten op 2 miljoen euro, en die middelen zijn er nog niet. 

'Die plannen zijn dus niet voor meteen, en we beseffen dat we ze wellicht stap voor stap moeten 
doen' klinkt het daar. 

Tijdens dezelfde rondgang was er ook een bezoek aan de kerk in de Wondelgemstraat en aan de 
Maria Gorettikerk aan de Blaisantvest. Daarover deed een tijdlang het gerucht de ronde dat het een 
moskee zou worden. Dat gerucht werd zaterdag heel duidelijk de grond ingeboord: er is een regeling 
in de maak waarbij de stad Gent, wellicht nog dit jaar, de gronden aankoopt. Het schooltje en de 
parochiekring worden afgebroken en de ruimte wordt een openbaar park. Het kerkgebouw zelf zal 
aangekocht worden 
door een nieuwe patrimoniumgemeenschap die samengesteld wordt door de twee gemeenschappen 
die de kerk nu gebruiken: de Dominicusgemeenschap en de International Church Community. De 
kerk zou dan zoveel mogelijk als kerkgebouw behouden blijven, maar wordt verbouwd om ook 
andere activiteiten van verenigingen toe te laten. 

RUDY TOLLENAERE ■ 

122. Luk De Bruyker maakt voorstelling van 'Turkije aan de Leie' 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Wo. 14 Mei 2014, Pagina 27 

Gent Het boek 'Turkije aan de Leie' dat Tina De Gendt uitbracht naar aanleiding van 'Vijftig jaar 
migratie' wordt een muziektheatervoorstelling. In 'Nen Turkenkaba' neemt Luk De Bruyker de rol van 
verteller op zich. Vier muzikanten die verbonden zijn aan het Muzikantenhuis staan in voor de muziek. 

'Als er iets van het hele integratieverhaal bij iedereen herkenbaar is, is het wel de Turkenkaba. En het 
is zo'n schoon Gents woord', legt Luk De Bruyker uit. In Nen Turkenkaba brengt hij echte verhalen 
van Gentenaars met een migratieachtergrond. 'Dat authentieke vergroot de waarde van het stuk 
aanzienlijk', zegt een trotse Tina De Gendt. Van de vier muzikanten met wie De Bruyker het podium 
deelt, hebben er twee een Turkse achtergrond. De muzikale leiding is in handen van Mustafa Avsar 
van het Muzikantenhuis in de Dampoortstraat. De Bruyker heeft voorlopig twee speeldagen: op 
woensdag 28 mei in de Minardschouwburg en tijdens de Gentse Feesten in de Theaterzaal van 
Vooruit. 

'Maar ik mik ook op schoolvoorstellingen', zegt De Bruyker. 'Met Pierke heb ik al bewezen dat ik 
cultuur met succes naar jongeren kan brengen en zeker in dit geval vind ik (Turkse) jongeren een 
belangrijk doelpubliek. In Turkije zit theater minder in de cultuur ingebakken dan hier, maar de 
verhalen die ik breng, vormen wel een stuk van hun eigen geschiedenis. Dat wil ik hen niet 
ontzeggen.' (mdg) 

 

123. Gent UZ opent centrum voor genitale verminking  

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Do. 08 Mei 2014, Pagina 21 

Gent UZ opent centrum voor genitale verminking 
In het Universitair Ziekenhuis van Gent is een nieuw centrum geopend waar vrouwen vanaf veertien 
jaar terechtkunnen voor begeleiding en behandeling na genitale mutilatie of verminking. Onderzoek 
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toont aan dat in België meer dan 13.000 besneden vrouwen wonen. 'Dat is meer dubbel zoveel als in 
2008, door de migratie uit landen als Guinee, Somalië en Egypte', zegt professor Kristien Roelens van 
het Multidisciplinair Centrum Genitale Mutilatie. Om de zorg en begeleiding van deze kwetsbare 
groep vrouwen te optimaliseren, heeft de Vrouwenkliniek van het UZ een gespecialiseerde 
raadpleging uitgewerkt. (blg) 
 

124. Expo vol straffe verhalen' 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Za. 26 Apr. 2014, Pagina 39 

Niet in een museum, maar op 35 plekken in de stad speelt de tentoonstelling 'Blijven Plakken' zich af. 
Het Stam (Stadsmuseum) plaatste blikvangers op straat of hing grote affiches op om de migratie in 
onze stad zichtbaar te maken. Al wandelend ontdek je opmerkelijke verhalen, van de binnenstad tot 
in de Muide. Karel Van Keymeulen, foto's Frederiek Vande Velde 

Gent 'Dit gaat over Gent en dingen die weinig bekend zijn', zegt Jozefien Van Beek. Met Tina De 
Gendt maakte ze de expositie Blijven Plakken in Gent. 
Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat België akkoorden over arbeidsmigratie afsloot met Turkije en 
Marokko. Maar de twee graven dieper. Omdat de migratie al wortels heeft tot in de 19de eeuw. Ze 
kozen voor een origineel concept om de migratiegeschiedenis tastbaar te maken in de stad. Grote 
affiches op de venster van een winkel of een zuil met informatie geven uitleg over de plek. Naast 
Nederlands staat het er ook in het Frans, Turks, Italiaans, Spaans of Marokkaans. 
 
'Het is gek maar als het over ons migratie-erfgoed gaat, stopt de geschiedenis vaak met de Tweede 
Wereldoorlog. Terwijl 20 tot 25 procent van de bewoners van Gent een andere afkomst hebben. 
Gent wordt almaar diverser. Gent telt iets minder dan 160 nationaliteiten. Hoe komt het dat die 
mensen niet opgenomen zijn in ons collectief geheugen?', vraagt Tina De Gendt. 
Jozefien Van Beek stelt vast dat er in het onderwijs nog steeds te weinig aandacht aan wordt 
gegeven. 'Alsof dat onze geschiedenis niet is. Het is vaak een blinde vlek. Intussen worden de eerste 
getuigen ouder, het is tijd om die geschiedenis vast te leggen.' 

De makers doen een oproep om nog onbekende verhalen en brokken geschiedenis aan te brengen. 
'We hopen nog veel boven te halen. Wij leerden al veel over de Ghanese gemeenschap, de Bosnische 
is bezig met haar geschiedenis. In het Stam kun je die informatie kwijt. Je kunt er zelfs foto's 
opladen.' 

Van Veneziana tot Mokabon 

In de 35 plekken zijn beroemde huizen opgenomen. van het Spaans Huis tot de voormalige bakkerij 
Bloch, van het vroegere ijssalon Veneziana tot koffiehuis Mokabon, van het Damberd tot bij Sint-
Jacobs, van Berbat tot Café Viking. Jozefien Van Beek diepte het prachtige verhaal over de Veneziana 
(1923-2000) uit. De Italiaanse broers Virgilio en Bortolo Zangrando kwamen in 1923 naar Gent uit de 
Italiaanse Dolomieten, uit het dorpje Vodo. Daar kwamen veel zogenaamde ijsfamilies vandaan. 
 

Vijf audioroutes 

Er zijn vijf audioroutes met veel getuigen: zo duikt Sioen onder in de wereldmuziek, vertelt ijsmaker 
Giorgio alles over ijs en heeft Louis het over de mysterieuze Madame Billault. Daarnaast zijn er 
gegidste wandelingen. De vertrekpunten zijn het Stam, het Miat en het Huis van Alijn. 

www.blijvenplakkeningent.be 

Karel Van Keymeulen & foto's Frederiek Vande Velde ■ 
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125. 'Zo woonden wij hier' 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Vr. 18 Apr. 2014, Pagina 22 

In het kader van '50 jaar migratie' loopt in het Miat vanaf zondag 27 april de tentoonstelling Straffe 
Gasten, een vervolg op het boek Turkije aan de Leie. Je komt er alles te weten over de instroom van 
Turkse gastarbeiders 50 jaar geleden. Deze week werd het nagebouwde huis van de Turks-Gentse 
onderwijzer Recep Cirik er officieel ingehuldigd. Magali Degrande 

GENT 'Het boek Turkije aan de Leie van Tina De Gendt bevat zodanig veel verhalen dat het bijna 
vanzelfsprekend was om er iets meer mee te doen', zegt Sofie De Schampheleire, 
communicatieverantwoordelijke van het Miat. 'Ons museum is een uitstekend decor voor de expo. 
De gastarbeiders die hier 50 jaar geleden arriveerden, kwamen immers maar al te vaak terecht in de 
textielindustrie.' 
Evolutie 

'Maar naast die werkgelegenheid vonden wij het ook intrigerend hoe die Turken hun leven thuis 
organiseerden. We gingen daarom op zoek naar foto's die een inkijk geven in de Turkse huiskamers, 
vroeger en nu. Soms zie je echt duidelijk een evolutie in die huiskamers, afhankelijk van hoe lang ze 
hier al in Gent zijn. Een eerste generatie neemt heel veel mee van het thuisland, terwijl die 
verwijzingen naar het thuisland in de woningen van de volgende generatie al veel subtieler zijn.' 
'Door een gelukkig toeval botsten we op de leraar en fotograaf Recep Cirik, die niet alleen zijn foto's 
aan het museum leende, maar er ook mee instemde 84 Turkse Gentenaars toen.' 

De 62-jarige Recep Cirik is nochthans een atypische Turkse Gentenaar. In tegenstelling met het 
overgrote deel van de gastarbeiders die hier in de jaren 70 arriveerden, komt hij niet uit de landelijke 
stad Emirdag, maar uit de hoofdstad Ankara. 'Ik belandde hier heel toevallig', vertelt hij. 'Ik had 
Duitse les gevolgd in Turkije en wou eigenlijk in Duitsland gaan werken, maar ze hebben mij naar 
België gestuurd. Maar ik ben hier goed terechtgekomen. Ik heb lang Turkse taal- en cultuurlessen 
gegeven, zodat mensen bij een eventuele terugkeer naar Turkije geen problemen zouden 
ondervinden.' 

Verzamelwoede 

Cirik heeft een extreme neiging om alles rondom hem te verzamelen en te bewaren. 'Ik hou graag 
tastbare herinneringen aan iets over. Een telefoontje zal toch nooit hetzelfde zijn als een 
handgeschreven brief. In 1983 heb ik een huis gekocht in de Sint-Salvatorstraat en van het deel dat 
vroeger een bakkerij was, wou ik graag een museum maken. Helaas was dat financieel niet haalbaar.' 

'Maar dankzij het Miat kon ik mijn droom dan toch een beetje realiseren. Het belangrijkste object dat 
in het huis staat, is voor mij de radio. Hij kostte destijds verschrikkelijk veel geld, zo'n volle twee 
maandlonen, maar was in die tijd onontbeerlijk in de huiskamers. Het was het middel bij uitstek om 
op de hoogte te blijven van het Turkse nieuws en de Turkse muziek.’ Magali Degrande ■ 

126. OCMW is vrouwenbastion 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Do. 03 Apr. 2014, Pagina 26 

Bij het OCMW Gent werken drie keer zoveel vrouwen als mannen en de lokale dienstencentra worden 
door meer dan twee keer zoveel vrouwen als mannen bezocht. De voorzitter mag dan al een man zijn, 
het OCMW is een vrouwenbastion. Die cijfers kun je plukken uit een tentoonstelling 'Gent verschilt' 
over diversiteit in het archief van OCMW Gent. Karel Van Keymeulen 
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Gent Elk jaar pakt het archief uit met een tentoonstelling om het publiek kennis te laten maken met 
de collecties die het beheert. Gent verschilt brengt beelden en verhalen over de diversiteit in Gent. 
Vijftig jaar migratie leek de geschikte aanleiding. 
In het OCMW werken 72 procent vrouwen (1.421) en 28 procent mannen (543). In de OCMW-raad 
zijn er zeven mannen en zeven vrouwen, naast een mannelijke voorzitter. Dertig jaar geleden waren 
er amper vrouwen. 

'Diversiteit is zeer belangrijk voor het OCWM. Bij het OCWM werken meer dan twintig procent 
mensen met een migratieachtergrond. We hebben veel projecten, gericht op diversiteit met 
vanzelfsprekend activerings- en taalprojecten. We werken hard om ouderen uit de Turkse 
gemeenschap naar onze woonzorgcentra te kunnen geleiden. Daarvoor is een interculturele 
bemiddelaar aan de slag', zegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens. 'Het OCWM werkt met een 
tolkensyteem met Skype. Via een laptop of tablet wordt met de tolk gepraat. Je kunt onmiddellijk 
praten en dat bespaart veel rompslomp.' 

De expositie in het OCMW-archief is opgebouwd rond diverse boxen. Met foto's, originele objecten 
uit diverse culturen en taalfragmenten uit de hele wereld worden de verschillen getoond. 

Foto's, voorwerpen en kledij 

'Er hangen foto's van medewerkers en klanten van het OCMW, van bewoners van woonzorgcentra, 
van vrijwilligers en van cliënten van de sociale dienstverlening. Die foto's illustreren de thema's man-
vrouw, jong-oud, etnisch-culturele minderheden, personen met een beperking', vertelt Nele Lefever 
van het OCMW-archief. De gefotografeerde personen leggen allemaal uit welke band ze met water, 
een universeel gegeven, hebben. 

'We willen het beeld doorprikken van een OCMW dat alleen maar steun verleent. We doen zoveel 
meer. Denk maar aan ons moestuinproject met jongeren en ouderen of onze vakantiewerking', zegt 
Coddens. 

In de erfgoedkamer van het archief komen bezoekers in een kleurrijke ruimte terecht met 
voorwerpen en kledij uit diverse continenten. Op borden staan de voornamen van cliënten uit 
diverse perioden van het OCMW. Die namen zeggen veel over hoe verschillend Gent is geworden. 
De tentoonstelling loopt van maandag 7 april tot vrijdag 12 september. Elke werkdag van 9 tot 12 uur 
en van 13.30 tot 16 uur, niet op vrijdagnamiddag. 

Archief OCMW Gent, Neermeerskaai 1B, Gent. 
Karel Van Keymeulen ■ 

 

127. Ercan Cesmeli (46) 'De tractor staat verroest in Turkije' 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Za. 22 Mar. 2014, Pagina 38 

Ercan Cesmeli is een gastarbeiderszoon uit een beluik. Hij werd in 1992 de eerste dokter van Turkse 
afkomst en werkt als specialist in het AZ Sint-Lucas. Na hem was er sprake van een 'Cesmeli-effect'. 

'Als mijn kinderen me vragen of ze Turk of Belg zijn, zeg ik dat ze Belgen zijn, maar de kinderen op 
hun school zeggen dat ze Turken zijn. De migratie negeren kan ik niet.' 
Ercan Cesmeli wordt vandaag als dokter herinnerd aan zijn kinderjaren. 'Als ik een Bulgaars jongetje 
van amper tien jaar als tolk voor zijn ouders zie optreden, zie ik mezelf terug. Ik heb dat ook gedaan.' 

Veel ontzegd 

Zijn vader was landbouwer in een dorp nabij Emirdag. Er was te weinig grond om te bewerken voor 
hem en zijn vier broers en hij trok naar België. Na twee jaar liet hij zijn vrouw en zijn kinderen 
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overkomen. Ercan was twee jaar. 'Mijn vader wilde in Turkije landbouwgrond en een tractor kopen 
en mogelijk een huis bouwen. Dat was de droom. We hebben ons veel ontzegd, zoals mooie kleren 
en skivakanties. Er werd gespaard. Mijn vader kon zijn droom waarmaken, maar toen het zover was, 
wilden de kinderen niet meer terug. Ik begon geneeskunde te studeren, mijn jongere zussen 
studeerden ook en vader is nooit als landbouwer teruggekeerd. De tractor is verroest en de grond 
willen we verkopen. Jammer dat hij niet aan de Turkse Rivièra ligt.' 

Cesmeli vindt niet dat de droom van de eerste generatie mislukt is. 'Ik kijk dankbaar en tevreden 
terug. Dat heeft veel met Gent te maken, waar altijd een traditie van verdraagzaamheid is geweest', 
zegt hij. 
'De meeste Turken vandaag zijn redelijk welvarend. Maar, inderdaad... meer jongeren moeten 
hogere studies doen en de discriminatie op de arbeidsmarkt is reëel.' 

128. Van een boerendorp naar het beluik 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Za. 22 Mar. 2014, Pagina 38 

Nu pas, na zoveel decennia, is de geschiedenis geschreven van de Turkse emigratie naar Gent. Tina De 
Gendt leefde zich in, sprak met vele getuigen, dook in studies en onderzoeken en schreef daarover het 
boek Turkije aan de Leie. Karel van Keymeulen 

Gent Het is alsof je op die van hitte zinderende heuvels in Emirdag staat of in de vochtige kamers van 
de beluikhuisjes zit. Auteur Tina De Gendt heeft met veel inlevingsvermogen, zin voor detail en 
couleur locale het meeslepende verhaal van 50 jaar Turken in Gent beschreven. Centraal staat de 
vraag waarom de Turkse gemeenschap in Gent zo is gegroeid, van 11 naar 20.000 leden. 
De bilaterale akkoorden die België met Turkije sloot om gastarbeiders naar hier te halen, 

zijn zeker een factor. Maar het verhaal is veel complexer. De Gentse Turken komen uit Istanbul, 
Posof (aan de grens met Georgië) en vooral uit de arme landbouwstreek Emirdag, in het hart van 
Turkije. De eerste gastarbeiders legden lange tochten af. Later ging het soms in één dag, 'van het 
boerendorp naar het beluik'. Hele dorpen uit de streek van Emirdag blijken overgeplant te zijn naar 
Gent. 
Waarom wilde u dit verhaal vertellen? 

Tina De Gendt: 'Ik ben getrouwd met een Turk, Yilmaz Koçak. Ik merkte dat een gemengd huwelijk 
nog altijd wat bizar wordt bevonden. Op een dag zat ik met mijn man op de Graslei en uitte mijn 
frustratie over het ontbreken van een geschiedenis van de Turkse migratie naar Gent. Waarom doe 
je het zelf niet, zei hij. Door de steun van het Stam en het Fonds Pascal Decroos heb ik het kunnen 
doen.' 
De Gendt zocht bevoorrechte getuigen op, zoals de dokters De Ridder en Haenebalcke, Maurice 
Maréchal, Frank Grillaert, Anita Van Waeyenberge, Peter Bracke en Peter Waterschoot. Ze verhaalt 
over verdwenen pioniers, zoals dokter Rubbens en priester-arbeider Herman Pillaert. De Gentse 
textielindustrie had een groot tekort aan arbeidskrachten. 

De 'brave Turken' lagen beter in de markt dan de Noord-Afrikanen. 

In de eerste jaren was er veel solidariteit van de Belgen met de gastarbeiders? 

'Eén figuur springt eruit: kapper Gilbert Lamont uit Sint-Amandsberg. De eerste Turkse migranten 
hielden zich gedeisd, bang om te worden teruggestuurd. In die jaren werden razzia's gehouden. Ze 
leefden in beluiken en pensions. Gilbert maakte van zijn huis een integratiedienst avant la lettre. Hij 
tolkte, gaf ze eten, ving hun kinderen op, smokkelde zelfs geld naar Turkije. Dat heeft de integratie 
bevorderd, omdat ze op zulke vriendelijke manier werden ontvangen.' 
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U stelt zelfs dat zonder de toestroom van de migranten heel wat stadswijken rijp zouden zijn geweest 
voor de sloop? 

'Dat bevestigen diverse onderzoekers. Die wijken liepen leeg, omdat veel Belgen naar de rand en 
buiten Gent trokken. In 1977 stonden 4.000 huizen leeg in Gent. Zonder migranten zouden die wijken 
er nu helemaal anders uitzien. Neem de wijk rond de Ham. Dat was een compleet verloederde wijk. 
Vandaag is het een hippe buurt.' 
De Turken zijn veelal Belgen en Gentenaars geworden. Ze verdwijnen uit de statistieken, maar zijn 
zichtbaarder dan ooit? 

'Met het herdenken van 50 jaar migratie proberen velen een balans op te maken. Ik heb het verhaal 
gebaseerd op de feiten. Conclusies trekken laat ik aan anderen over. De Turken hebben wel een 
grote bijdrage aan de stad geleverd, met hun middenstand en hun cultuur. Zij hebben iets nieuws in 
onze stad gebracht. Iedereen heeft de mond vol over de promotie van de buurtwinkel. Wel, zij deden 
dat al jaren geleden...' 
Turkije aan de Leie, door Tina De Gendt, 296 blz., uitgeverij Lannoo, 24,99 euro. 

Karel van Keymeulen ■ 

129. 'Het begraven van allochtoon heeft wel een verschil gemaakt' 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Za. 22 Mar. 2014, Pagina 37 

Gent Net één jaar na de Gentse Lente, waarmee vorig jaar de term allochtoon werd begraven, is 
gisteren de Tweede Gentse Lente gevierd. 'We merken na een jaar al kleine verschillen, vooral bij 
jongeren', klinkt het bij de organisatoren. 

De Tweede Gentse Lente werd gisterenavond ingezet met een debat over migratie. Daarna trok een 
bonte stoet 'nieuwe Stroppendragers' met toeters en bellen van het Sint-Baafsplein naar Sint-Jacobs. 
'Wij willen tonen hoe een aloude culturele traditie in de actuele samenleving mensen met elkaar kan 
verbinden', zegt Mehdi Maréchal van de Gentse Lente. 'Mensen met een migratieachtergrond, 
Roma, vluchtelingen, etnisch-culturele minderheden, ze maken allemaal deel uit van onze stad.' 

Symbool 

Het begraven van de woorden allochtoon en autochtoon kreeg kritiek, omdat het niets meer zou zijn 
dan een symbool. 'Maar we merken wel degelijk verschillen, zowel in het beleid als in de stad', zegt 
Marechal. 'Vooral bij jongeren beginnen we een nieuwe mentaliteit te merken. Gent heeft heel wat 
jongeren met een migratieachtergrond van de derde of zelfs vierde generatie.' 
'Zij willen niet in een diversiteitshoekje worden geduwd en vinden zich niet terug in de projecten van 
de traditionele diversiteitsaanpak. Vraag je mij omdat je mijn kunstwerk goed vindt of omdat ik een 
migratieachtergrond heb? Wij doen dat expliciet niet en dat valt in de smaak. De nieuwe Gentenaar 
denkt niet meer in hokjes.' 

De Tweede Gentse Lente werd gisteren gevierd met concerten bij Sint-Jacobs. Om middernacht was 
er een herdenkingsmoment bij het graf in het Baudelopark waar vorig jaar de houten maquettes van 
de woorden allochtoon en autochtoon begraven werden. Audiovisuele kunstenaars lieten met een 
licht- en dansperformance symbolisch een 'Nieuwe Gentenaar' geboren worden. (bst) 

(bst) ■ 

130. Stadhuiswoorden 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Za. 22 Mar. 2014, Pagina 36 
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Erg geslaagd is de vondst niet, het woord allochtoon vervangen door personen met een 
migratieachtergrond. Niet alleen is dat een mondvol - tenzij je het over pma'ers hebt - het woord 
migrant zit er nog altijd in en dat woord wordt nog vaak in een kwalijke context gebruikt. 

Het schrappen van het woord allochtoon tijdens de Gentse Lente in 2013 was terecht, omdat het een 
negatieve lading heeft. Als je zulk woord begraaft, vraagt iedereen vanzelfsprekend welk woord er in 
de plaats kan worden gebruikt. Een werkgroep boog zich over de vraag en deed er een jaar over om 
met een richtlijn met voorstellen te komen. 

Het antwoord is goed bedoeld, maar het is te lang. Of er een goed alternatief bestaat, is maar de 
vraag. Hoe kunnen we spreken over die 70.940 Gentenaars - 28,5 procent - die een buitenlandse 
herkomst hebben, van binnen en buiten de EU? 

Als ze in Gent wonen, zijn ze Gentenaars. Stop met al die hokjes. Dat wilde de nieuwe Gentse Lente 
ons gisteren duidelijk maken, maar de honger naar een ander woord blijft. Het voorstel van 
Gentenaar Bayram om van Turkse, Spaanse of Griekse Gentenaars te spreken, is niet gek, maar wel 
omslachtig aangezien er 157 nationaliteiten in Gent wonen. 
We mogen de fouten van vijftig jaar geleden niet maken, zeggen diverse stadsbestuurders, met de 
burgemeester op kop, bij de viering van 50 jaar migratie. Ze hebben het dan over de integratie van 
nieuwkomers uit Oost-Europa. 
Wel, maak ze dan niet en kom met meer dan wat symboliek voor de dag. Als er een tekort aan 
Nederlandse taalklassen is, werk dat tekort weg. Als sommige buurtcentra niet goed draaien, doe er 
iets aan. Leg een plan met concrete doelstellingen op tafel als het over werk, onderwijs en wonen 
gaat. Iedereen weet dat integratie een zware opdracht is. Niemand is gediend met een warrige 
stroom van woorden en een gebrek aan realisaties. 

Karel Van Keymeulen ■ 

131. Ama Kissi 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Vr. 21 Mar. 2014, Pagina 23 

Ama Kissi (23) kwam als Ghanese op 3-jarige leeftijd in Gent wonen. 'De Gentse Lente was een mooie 
symbolische daad. Maar veel meer ook niet. Ik betrap mezelf er nog af en toe op iemand allochtoon 
te noemen. Om het denken te veranderen, is er meer dan één jaar nodig. Het alternatief personen 
met een migratieachtergrond is geen verbetering. Voor mijzelf bijvoorbeeld klopt het niet. Mijn 
migratie kan ik me niet herinneren, dus ik zou het ook raar vinden om zo benoemd te worden.' (mdg) 
 

132. Gent Tumult ... ...  

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Vr. 07 Mar. 2014, Pagina 21 

Gent Tumult ... 

Gent Tumult in hof van beroep Een Tunesiër kreeg in beroep een jaar cel wegens onwettig verblijf in 
België. Toen het hof de onmiddellijke aanhouding van de man bevestigde, zette zijn Belgische 
vriendin even het hof op stelten. 'Hij is hier wel voor mij', riep ze. De voorzitter probeerde de jonge 
vrouw te kalmeren door te stellen dat haar vriend al verscheidene keren een bevel om het land te 
verlaten van de staatssecretaris van Asiel en Migratie had genegeerd. 'En dat terwijl België vol loopt 
met crapuul!', zei ze. Waarop de voorzitter fijntjes opmerkte: 'Hij is zelf wel al vier keer veroordeeld.' 
De man werd eerder veroordeeld voor diefstallen met braak en een diefstal met geweld. (osw) 
 

OLIVIER SCHEIR ■ 
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133. KORT 

Het Nieuwsblad*,  
Do. 13 Feb. 2014, Pagina 8 

VB lanceert 'illegalen-campagne' naar Brits voorbeeld Vlaams Belang organiseert de komende twee 
weken - net voor de sperperiode - een campagne die oproept tot het actief opsporen en repatriëren 
van illegale immigranten. De actie is geïnspireerd op een campagne van de Britse overheid vorig jaar. 
Ze bestaat uit grote reclameborden met daarop de boodschap 'Illegaal? Ga naar huis of naar de 
gevangenis!' en twee telefoonnummers: dat van het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en 
Migratie Maggie De Block (Open VLD) en het gratis 0800-nummer van Fedasil rond vrijwillige 
terugkeer. De campagnewagens zullen worden ingezet in de regio's Antwerpen - Mechelen, Brussel - 
Vilvoorde en Gent. 'We willen een signaal geven dat we de overheid verwijten illegalen niet actief op 
te sporen, op te sluiten en te repatriëren', zegt Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter. (blg) 
 (blg) ■ 

134. 'Merendeel Bulgaren wordt nu uitgebuit' 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Za. 08 Feb. 2014, Pagina 37 

Aneta Filipova zit nog volop in haar studies criminologie aan de UGent, maar gaat sinds deze maand 
ook parttime aan de slag als brugfiguur tussen de stad en de Bulgaarse gemeenschap in Gent. Het 
Bulgaarse meisje moet hen begeleiden in hun zoektocht naar werk. 'Echt, officieel werk. De 
meerderheid van de Bulgaren in Gent wordt uitgebuit in het zwartwerkcircuit.' Johan Dillen 

Gent Sinds 1 januari zijn de voorwaarden versoepeld voor nieuwe EU-burgers. Waar zij bij ons 
voorheen alleen officieel in knelpuntberoepen werk konden vinden, is nu de volledige arbeidsmarkt 
opengesteld. Verwacht werd dat dit begin januari tot een toevloed aan Bulgaren zou leiden, maar die 
valt tot nu toe mee. 

'Er zijn in Gent 6.300 Bulgaren geregistreerd, 
maar de hele gemeenschap in Gent is vermoedelijk groter', zegt OCMW-voorzitter en schepen van 
Werk Rudy Coddens (SP.A). 'Tot nu konden zij maar beperkt bij de VDAB terecht. Omdat dit nu 
veranderd is en we de begeleiding naar de VDAB in goede banen willen leiden, zijn we onder andere 
gestart met een specifieke brugfiguur voor de Bulgaarse gemeenschap, naast de brugfiguur voor de 
Slowaakse gemeenschap, die we al hebben.' 
'Ik zal de Bulgaren in Gent helpen om te solliciteren, om hen de procedures bij de VDAB uit te leggen 
of hen op opleidingen te wijzen of lessen Nederlands. Maar ik ga niet in hun plaats solliciteren', zegt 
Aneta Filipova. 
Geen uitkering 

De toeleiding naar de VDAB is er om de Bulgaren te helpen echt werk te vinden. 'Niet om hen aan 
een uitkering te helpen', zegt Tineke Cartreul van de Dienst Werk bij Stad Gent. 'Maar nu al valt op 
dat ze een hoge werkzaamheidsgraad hebben.' Dat wil zeggen dat velen onder hen werk hebben, al 
gaat het meestal om illegaal werk. 
'Je kunt wel stellen dat de meerderheid 

tot nu toe wordt uitgebuit', zegt Filipova, zelf dochter van Bulgaarse immigranten en in Gent al sinds 
haar twaalfde officieuze tolk voor allerlei Bulgaarse families in Gent. 'Dat gaat dan vooral over sociale 
aspecten. Maar het maakt wel dat ik intussen veel Bulgaren ken', zegt de studente die bezig is aan 
haar voorlaatste jaar criminologie. 'Omdat het om parttime werk gaat, is het vlot te combineren met 
mijn studies. Ik wil hiermee echt iets betekenen voor mijn gemeenschap, want ik erger me aan de 
vele wantoestanden die zijn ontstaan, zoals de schijnzelfstandigheid. Ik ben blij dat Bulgaren nu 
toegang krijgen tot de volledige arbeidsmarkt, zodat daar een einde kan komen aan die 
wantoestanden.' 
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Filipova rekent op de mond-tot-mond-reclame om haar job bekend te maken binnen de 
gemeenschap. 'De meeste Bulgaren wonen in buurten als de Tolhuislaan, de Sleepstraat en rond de 
Dendermondsesteenweg. Het is een gemeenschap waar nog veel onderling contact is. En ik ken 
natuurlijk al veel mensen door mijn eerdere werk.' 

Wat als Filipova ook wantoestanden in woningen en leefomstandigheden opmerkt? 'Dan probeer ik 
door te verwijzen. Ik wil me op het werkgedeelte focussen en zoveel mogelijk mensen activeren en 
motiveren om werk te zoeken.' 

Nieuwe golf 

In Gent leefde de vrees dat de versoepeling van de arbeidsregels voor Bulgaren en Roemenen een 
nieuwe migratiegolf op gang zou brengen. In de eerste drie weken van januari meldden zich 
weliswaar meer Bulgaren (99) en Roemenen (11) aan bij het loket Migratie, maar schepen voor 
Burgerzaken Sofie Bracke (Open VLD) liet daarbij verstaan dat het moeilijk was om te bepalen of het 
hier om mensen gaat die vanuit het buitenland naar Gent kwamen afgezakt, dan wel mensen die al 
langer in Gent woonden maar zich niet hadden aangemeld. 
Naast de brugfiguur zorgt het OCMW ook nog voor andere begeleidingstrajecten. 

Johan Dillen ■ 

135. 'Ik heb hier nooit een conflict gehad' 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Za. 25 Jan. 2014, Pagina 38 

'Ik heb er nooit aan gedacht om terug te keren. Daar was geen reden toe. Mijn gezin is hier, mijn 
kinderen zijn hier groot geworden, ze hebben hier kansen gekregen die ik hen ginds niet kon geven. 
Terugkeren naar Turkije doe ik alleen om naar het graf van mijn zoon te gaan.' Aan het woord is 
Ibrahim Göktepe, die bijna een halve eeuw geleden vanuit Turkije naar Gent kwam. Rudy Tollenaere 

GENT' We waren arm. We hadden wel veel grond, maar de graangewassen brachten niet genoeg op 
om rond te komen', vertelt de 83-jarige Ibrahim Göktepe. 'Dus waagde ik het erop. Van werken was 
ik niet bang. In het dorp en ver daarrond wisten ze dat ik een harde werker was. Maïs oogsten met 
de zeis deed ik drie keer sneller dan de anderen. Ze kwamen mij van overal halen om mee te helpen. 
Of ik 
in België werk zou vinden, wist ik niet. Om de reis te betalen moesten we de runderen verkopen. Ik 
vertrok, samen met nog tien anderen, maar zonder mijn vrouw en kinderen. Mijn vader was 
duidelijk: Ik laat mijn kleinkinderen niet naar een vreemd land vertrekken. Over mijn lijk!' 

Naar de winkel 

'We zijn hier op een zondag aangekomen in Gent. Alle elf trokken we in in een huis aan de 
Regattenlaan, aan de Dampoort. Op maandag ging ik mij aanbieden bij de UCO, op dinsdag mocht ik 
beginnen. Ik wilde werk, veel werk, om zo snel mogelijk geld naar huis te kunnen sturen, zodat ze 
daar voor de zomer weer runderen zouden kunnen kopen.' 
Integreren was niet evident. Vooral de taal was een hoge drempel. ' Oui en non, dat kende ik uit mijn 
legerdienst in Korea, veel meer niet. We gingen naar de winkel, deden een lege verpakking mee van 
wat we moesten hebben en vroegen een vol in de plaats. ' 

'Conflicten heb ik nooit gehad. Misschien dat ze in het begin wel scheldwoorden tegen me zegden, 
maar die begreep ik niet', lacht Ibrahim. 'Ik ben iemand die wil opbouwen, niet afbreken. In vrede 
leven met de mensen, niet in conflict. Ik zei bonjour tegen de buren en ging werken.' 

De taal leerde hij deels op het werk, waar hij een opleiding kreeg over de materialen waar hij moest 
mee werken. Later, toen na de dood van zijn vader, zijn vrouw en kinderen toch naar Gent kwamen 
en hier op school Nederlands leerden, leerde hij ook Nederlands via zijn kinderen. 
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Zwaargebouwde gast 

'Eén keer, aan de Dampoort, kwam er een jonge, zwaargebouwde gast boos naar mij. Hij kwam voor 
me staan en vroeg me uit welk land ik kwam. Ik ben Turk, zei ik, en jij bent zeker een Belg? En ik 
reikte hem de hand. Maar hij nam mijn hand niet aan en ging weg.' 

'Neen, terugkeren naar Turkije hoeft voor mij niet. Ik blijf hier in Gent. Ik ga wel elk jaar één keer 
terug. Om er naar het graf van mijn verongelukte zoon Ramazan te gaan. En dan blijf ik daar een 
maand.' 
Onder het thema 'Waarde landgenoten - 50 jaar migratie naar Gent' hebben de komende maanden 
allerlei evenementen plaats. Meer op www.50jaarwaardelandgenoten.be 
Rudy Tollenaere ■ 

136. Gent was nog nooit zo groot 

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden,  
Za. 04 Jan. 2014, Pagina 27 

De bevolking van Gent is vorig jaar gegroeid tot net geen 250.000 inwoners, het hoogste aantal ooit. 
Dat is volledig te danken aan de duizenden buitenlanders die in Gent komen wonen: Bulgaren, maar 
ook Spanjaarden, Grieken, Portugezen en Russen. Belgische tweeverdieners blijven ondertussen de 
stad ontvluchten. bert staes 

Gent Helemaal officieel is het nog niet, maar Gent zal in 2013 zeer waarschijnlijk de kaap van het 
kwart miljoen inwoners gehaald hebben. Een serieuze mijlpaal en het hoogste bevolkingsaantal in de 
geschiedenis van de stad. 
Officieel woonden er op 31 december 249.800 inwoners in Gent. 'Dat blijkt uit de voorlopige cijfers 
van de dienst Burgerzaken. Nog niet alle dossiers 
van december zijn verwerkt. Het is nog wachten op het officiële cijfer', benadrukt schepen van 
Burgerzaken Sofie Bracke (Open VLD). 

Zwakke jaren 

Geschat wordt dat er nog een zeshonderdtal extra inwoners zullen bijkomen. Hoe dan ook is het 
duidelijk dat de aangroei van de Gentse bevolking na twee zwakke jaren opnieuw is aangezwengeld. 
Met bijna tweeduizend mensen meer dan eind 2012 zet de groei die sinds 1999 weer was ingezet, 
zich door. 

In veertien jaar zijn er 26.000 Gentenaars bijgekomen. 'Dat bewijst dat Gent nog steeds een plek is 
waar mensen graag willen wonen. De kaap van het kwart miljoen is ook belangrijk omdat we nu 
meer middelen krijgen uit het Stedenfonds.' 
Migranten 

Gent dankt zijn groei bijna uitsluitend aan buitenlanders die naar onze stad verhuizen, hoofdzakelijk 
uit andere Europese landen. Sterker, zonder de ruim 2.500 niet-Belgen die vorig jaar Gentenaar 
werden, zou de Arteveldestad zelfs krimpen. 'De stijging van de bevolkingscijfers tekent zich volledig 
af bij de niet-Belgen', zegt Bracke. 
Vorig jaar zijn er een vijfhonderdtal Bulgaren in Gent komen wonen. Ook uit Zuid-Europese landen 
zoals Spanje, Griekenland en Portugal zijn opvallend meer mensen Gentenaar geworden. Ook het 
aantal Russen is opvallend gestegen, van 144 naar 400. 
Het aantal Nederlanders, Slovaken en Ghanezen, die een aanzienlijke gemeenschap vormen in Gent, 
is slechts lichtjes gestegen. Het aantal Marokkanen en Tunesiërs is afgenomen. 
Stadsvlucht 

De stadsvlucht houdt ondertussen - ondanks eerdere berichten - aan in Gent. 'De selectieve 
stadsvlucht van Belgische tweeverdieners blijft duidelijk. Zij willen een huis met een tuintje, wat in 
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Gent niet voor iedereen meer betaalbaar is. De grote uitdaging is om te zorgen dat gezinnen in de 
stad kunnen blijven wonen.' 
Burgemeester Termont luidde al de alarmbel over een nieuwe toestroom van Bulgaren in Gent, maar 
Bracke verwacht 'geen grote boom'. 'Er zullen niet plots rijen Bulgaren aan het loket Migratie 
opduiken. Het zal een verhaal van een toestroom met mondjesmaat zijn', zegt Bracke. 
Stadspoorten 

'Gent is de voorbije jaren verkleurd en meertaliger en internationaler geworden. Dat is niet meer 
terug te draaien. Voor veel Gentenaars is de verkleuring van de stad niet evident.' 
'Maar de stadspoorten dicht doen is niet realistisch. Alle nieuwe Gentenaars zijn hier nu. De 
uitdaging is om positief om te gaan met migratie en alle bevolkingsgroepen te verzoenen', besluit 
schepen Bracke. 
bert staes ■ 
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