
Interculturele Solidariteit is een vanzelfsprekende noodzaak 

Dankwoord van het Limburgs Platform voor mensen op de Vlucht (LPV) bij het ontvangen van 

de 21ste Prijs Armoede Uitsluiten van Welzijnszorg op 17 september 2020. 

 

Geachte aanwezigen, 

Vooreerst: bedankt Welzijnszorg en beste juryleden van de prijs Armoede Uitsluiten dat jullie in 

onze werking - het vrijwilligerswerk met mensen zoals Roula, Marina, Agron, Timbo, Ares 

geloven. 

Proficiat aan al onze gedreven en enthousiaste vrijwilligers dankzij jullie en onze krachtige 

samenwerking mogen we wel zeggen dat we deze prijs dik en dun verdiend hebben.  

Onze buddy’s zijn maatjes 

Het is gewoon Fantastisch! Een ongelofelijke erkenning en waardering voor onze vierentwintig 

jaren maatschappelijke inzet. En dit niet  alleen voor onze LPV vrijwilligers en vluchtelingen 

maar ook voor alle andere vrijwilligers met mensen op de vlucht in heel Vlaanderen, 

verenigd in het Gastvrij Netwerk. 

Vluchtelingen appreciëren het enorm dat wij tijd nemen om hen te leren kennen als mens 

achter het dossier. Wij gaan op weg met hen en staan naast hen. Onze focus ligt op 

gelijkwaardigheid.  Zo’n houding heeft impact. Onder meer dat heel wat vluchtelingen ook 

zelf vrijwilliger werden. Wat een verrijking. Rond de tafel met zoveel superdiverse inspiratie. In 

één van de lokale groepen is Irma (85j) onze gastvrouw. Ik leer nog zoveel van hen. Ze geven 

zelf aan dat ze door de ondersteuning van onze buddy’s - die wij liever maatjes noemen -  

beter en sterker worden. Dat ze zo beter hun weg vinden in onze samenleving.  

 

Mensen zonder papieren moeten kunnen kiezen voor een duurzaam toekomstperspectief 

 

Het moeilijkste voor ons in al die jaren waren en zijn de schrijnende situaties van de mensen 

zonder papieren zeker van gezinnen met kinderen. En in coronatijd nog meer!  

Wij kwamen op voor hun grond- en mensenrechten. Waar we konden stonden we de 

gezinnen ook concreet bij.  

 

Dat heeft veel betekenis. Vorige week belde Merita met het goede nieuws dat ze na 9 jaar 

eindelijk een verblijfsvergunning zou krijgen. Van haar 11 jaar tot 20jaar heeft ze geleefd in 

extreme armoede. Ze doorstond  angst om met haar ouders en broer en zus opgepakt te 

worden. Maar sterker dan haar angst was haar keuze  om van haar 15 jaar iedere avond na 

school mee te gaan poetsen met haar ouders. In juni slaagde ze met glans in haar 1ste jaar 

verpleegstersopleiding. Nu is ze gestart in het 2de jaar eindelijk zonder de angst teruggestuurd 

te worden. 

 

Maar we moeten meer mensen goed kunnen bijstaan in het kiezen van een duurzaam 

toekomstperspectief. We zijn daarom heel blij dat we mee kunnen werken aan het project 

waar ORBIT zijn schouders ondergezet heeft. Het project  Bed- Bad – Brood + Begeleiding 

(BBB plus). Samen met het CAW Limburg en het bisdom gaan we proberen  in Limburg 

opvang- en oriëntatiehuizen op te zetten voor deze mensen zonder papieren die 

begeleiding aanvaarden om zo te zoeken naar een uitweg uit het onwettig bestaan.  



 

Door polarisatie wordt het overheidsbeleid hardvochtiger 

Het is beangstigend dat we door de polarisatie in het overheidsbeleid meer dan ooit botsen 

op hardvochtigheid. Het beleid strenger en strenger maken lijkt de enige weg. Zowel naar de 

migranten en vluchtelingen, als voor ons als middenveld. Burgers worden meegesleurd in 

slogantaal. Niet zonder gevolgen. Er is het stemgedrag, maar vooral ook toestanden als  de 

brandstichting in Bilzen en de acties tegen het nieuwe opvangcentrum in Hasselt. Het is 

onaanvaardbaar. We moeten daar een antwoord op vinden, want we willen iedereen aan 

boord! Daarom is het als LPV belangrijk dat we naar de scholen- de jongeren gaan met de 

aangrijpende getuigenissen van onder meer Ali en Timbo. 

Het kan toch ook niet dat nieuwe asielzoekers nu online een asielaanvraag moeten indienen 

en dat ze in afwachting van hun procedure geen opvang krijgen. Zonder die wettelijk 

voorziene opvang moeten ze  nu buiten slapen met kinderen in Brussel. We zijn heel blij dat 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen en ORBIT samen met nog zeven andere organisaties 

daarover een rechtszaak hebben aangespannen tegen de Belgische regering. Hun 

mensenrecht om hier bescherming op een humanitaire manier aan te vragen wordt hen 

immers ontzegd.  

Al 24 jaar combineren wij in het LPV de concrete zorg voor mensen op de vlucht met een 

niet aflatend noodzakelijk appel op het beleid om werk te maken van de knelpunten zoals 

eerlijker asielbeleid, betaalbare huisvesting voor kansengroepen en dak boven hun hoofd,  

toegankelijke tewerkstelling, hulpverlening meer op maat, toekomstoriëntering voor mensen 

zonder wettig verblijf.  

Dat is een moeilijk pleidooi omdat zoveel  wereldleiders en politici vergeten dat de 

vluchtelingen- en migratiebewegingen ontstaan door  de conflictsituaties in de wereld en 

dat dit alles zich afspeelt tegen achtergrond van de ongelijkheid in de Noord- Zuid 

verhoudingen. Mijn vader van 89 jaar vertelt me steeds dat hij met mijn grootouders blij was 

dat ze in de WOII konden vluchten naar Frankrijk. Dat was de tijd van de 

oorlogsvluchtelingen. Nu zijn we in een tijd dat er veel meer oorzaken zijn dan oorlog om te 

migreren en te vluchten. We moeten daarom ook nieuwe wegen vinden voor het asiel- en 

migratiebeleid in de Europese Unie.  

We moeten eisen dat de EU en de lidstaten dringend hun verantwoordelijkheid opnemen 

zodat toestanden zoals  in het opvangkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos vermeden 

kunnen worden.  België gaat nu nog twaalf extra minderjarigen uit Griekenland  opvangen. 

Meer is mogelijk, want lokale besturen in - tot nog toe - zeven verschillende gemeenten 

waaronder Genk als 1ste Limburgse stad, zeggen dat ze klaar staan om de opvang mee 

mogelijk te maken. 

Lokaal netwerken versterkt participatie van nieuwkomers 

Daarmee zitten we meteen op het lokale niveau. Het is daar dat velen zich engageren. Het 

zijn die netwerken die -  pluralistisch over religies en overtuigingen heen – de knelpunten  

aanpakken. Die netwerken verdienen ondersteuning.  



We zijn daarom heel blij dat minister Somers in zijn Vlaams beleidsplan onze visie deelt over 

de kansen voor nieuwkomers. Met zijn project “ Proeftuinen sociale netwerking en 

participatie voor inburgeraars” wil hij het integratieproces van inburgeraars versnellen en 

verbeteren. Ook minister Beke lanceerde pas een project rond armoedebestrijding binnen 

het actieplan “Zorgen voor morgen”.  

Wij hopen van harte dat zowel minister Somers als minister Beke begrijpen dat onze werking 

levensnoodzakelijk is voor de mensen op de vlucht en hun betrokken instanties in Limburg.  

Want wij springen ferm bij waar de hulpverleners geen tijd hebben. Samen met het Gastvrij 

Netwerk pleiten we voor structurele subsidies voor de verdere ondersteuning van de vele 

vrijwilligers. Zo kunnen we in de toekomst nog heel veel proeftuinen realiseren!  

De uitdagingen intercultureel en solidair aangaan 

Bedankt aan al onze partners om in ons te blijven geloven , voor jullie opbouwende 

samenwerking en zo bruggen te bouwen. Ik kan ze niet allemaal opnoemen maar de 

belangrijkste van nu toch even het CAW Limburg en het Agentschap Integratie en 

Inburgering Limburg, ORBIT, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Gastvrij Netwerk, Beweging.net, 

het Bisdom Hasselt, de medewerkers in vele OCMW’s en gemeenten. Namens alle vrijwilligers 

bedankt. Jullie kunnen rekenen op ons engagement.  

Deze zeer belangrijke prijs  is belangrijk voor ons maar is  ook een sterk signaal naar de 

samenleving.  Geef nieuwkomers, migranten en vluchtelingen een goede start, geef ze 

ruimte om hun talenten in te zetten, geef ze een woning om ingeschakeld te geraken in de 

samenleving, … Geef ze wat ook ik heb gekregen: een huis, een thuis met kansen en de 

steun van mijn ouders, de ruimte van mijn man Angelo en onze kinderen om mee te bouwen 

aan dit LPV tot wat het nu is !  

Nieuwkomers staan voor een nog grotere uitdaging: hun leven uitbouwen in een totaal 

nieuwe omgeving. Dat is een gemeenschappelijke uitdaging die we met LPV intercultureel 

en solidair van harte aangaan.  

 

Namens alle vrijwilligers en mensen op de vlucht  

van de vzw Limburgs Platform voor mensen op de Vlucht  

 

Linda Delva 

Contact: info@limburggastvrij.be  

www.limburggastvrij.be  
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