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Gezond en gelukkig in Tilburg
Gezond en gelukkig in Tilburg heet het
bestuursakkoord uit 2018 waarin het
nieuwe stadsbestuur haar beleidsvoornemens voor 2018-2022 heeft vastgelegd. Over het sociale domein lezen we:
“We zetten in op bestaanszekerheid bij
mensen die in armoede leven. Want armoede zorgt voor veel problemen; van
sociale uitsluiting tot stress.“(11).
Het Tilburgs college ziet dat breed, afgaande op het opgenomen citaat: “We
denken continu dat economische factoren het belangrijkste zijn, maar ook
de zachte waarden in een stad vertalen
zich uiteindelijk economisch. Investeer
ook in zachte waarden!” (Cees Jan
Pen, Lector Fontys hogescholen)
Het college wil dat maatwerk op alle
beleidsterreinen normaal moet worden;
daarnaast moet er impact zijn. “Bij al-

Ali en Jamal zijn dagelijks op het MST
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les wat we doen stellen we de vraag:
doet deze actie ertoe of niet? Met andere woorden heeft het impact?” Impact:
het krachtige en vaak blijvende effect
dat een actie heeft op mensen.
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Het MST werkt in Tilburg, wordt ondersteund met publiek en privaat geld
en is vertrouwd met mensen die leven
in precaire omstandigheden. Het MST
koerst vanuit zachte waarden, waarmee we soms op granieten problemen
stuiten. Impact realiseren doe je niet
via snelle acties, maar eerder door meer
tijd, trouw en geduld in te zetten.
Het MST is een huis van verbinding, een
maatschappelijke aanlegsteiger, denkt
mee met belemmeringen, helpt mensen
met taal en zet in op samen redzaam zijn.
Het zijn 5 manieren waarop het MST
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aanwezig en actief is in de Tilburgse samenleving. In dit jaarbeeld gebruiken
we ze als een doorkijkje naar ons werk
in 2018.

Rob van der Zwan
Directeur MST | Mensen in beeld houden

Huis van verbinding
Het MST is een huis van verbinding. Het MST is een stedelijk centrum voor
maatschappelijke dienstverlening dat mensen verbindt en ondersteunt. Professionals en vrijwilligers organiseren educatie, ontmoeting en ondersteuning op basis van gezamenlijkheid en onderlinge betrokkenheid. Het MST
is in 1989 opgericht door 2 religieuze congregaties (MSC en FDNSC).
Optrekken met mensen die achterblijven in de samenleving was het doel;
mensen in beeld houden de missie. Verbinding is de kernwaarde en Verbinden is de kernhandeling van de MST-activiteiten. Het MST is gevestigd in
het centrum van Tilburg, vlakbij het station. Bezoekers komen uit Tilburg,
maar het MST heeft ook een bescheiden regiofunctie.

Basisactiviteiten
Onze activiteiten zijn gericht op het organiseren van ontmoeting, het geven
van ondersteuning en het leren van vaardigheden. De basisactiviteiten zijn
gegroepeerd in drie pijlers: Non-formeel leren, Gastvrijheid en Participatie
en Ondersteuning. Het feitelijke aanbod van activiteiten wisselt, maar is
altijd onderdeel van één van de pijlers.
Het MST biedt ambulante ondersteuning met de MST-bus. Vijf dagen per
week wordt de bus gebruikt voor het opruimen van vervuilde huizen, afvoeren van spullen naar de vuilstort, het verhuizen van minima, vluchtelingen,
ouderen. Verder wordt de bus ingezet voor het ophalen en hergebruiken van
spullen.

Partners
Het MST maakt deel uit van verschillende samenwerkingsverbanden met
partners in de stad, zoals het gemeentelijke ondersteuningsprogramma
Meedoen en sociale stijging (Menss) en het Taalnetwerk Midden-Brabant
(TNW-MB). Er wordt ook samengewerkt met het Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW). Twee keer per week is een maatschappelijk werker aanwezig. Het MST fungeert als stageplaats voor studenten van Social
Work van de Avans hogeschool.
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Met samenwerkingsverbanden en projecten krijgen de basisactiviteiten een
verdiepings- of verbredingsslag. Het MST voert doorgaans verscheidene
projecten uit met een looptijd van 2 á 3 jaar. Onze projecten worden mogelijk gemaakt door de bijdragen van fondsen: KNR Projecten in Nederland,
Stg. Jacques de Leeuw, Stg. Diorapthe, het Oranje Fonds, het VSB-fonds,
Boekenschop, Stg. RCOAK, Stg. Thomas van Villannova, Haëlla Stichting,
Stg. Het R.C. Maagdenhuis en het Kansfonds.

Noodhulp
Noodhulp voor mensen werkt als kruipolie voor onze werkzaamheden. De
Vincentiusvereniging, het Bekkersfonds, Stg. Wesselmann, het Tilburgse
Ondersteuningsfonds, en diverse kerken en congregaties maken die noodhulp mogelijk.

Projecten
in 2018
Motief
(afgerond in mei 2018)
Naast de huiskamer is een
kleine ruimte waar mensen in
kleine groepen of individueel
les krijgen en ondersteund worden. In het project is er oog
voor de samenhang tussen laaggeletterdheid en maatschappelijke problemen.
Mens in beeld – mens als
verhaal
(afgerond in oktober 2018)
In dit project werd er gewerkt
met de levensverhalen van
mensen. Stilstaan bij het eigen levensverhaal biedt mensen de mogelijkheid met een
vernieuwd perspectief naar de
eigen levensgeschiedenis te
kijken. Dit proces begeleiden is
een vorm van empowerment.
Klokken gelijkzetten
(start oktober 2018)
Het MST heeft met ongeveer
200 Somalische mensen contact. Het project is gericht op
de Tilburgse Somaliërs waarbij de aandacht gaat naar
contact maken, uitwisseling
en ondersteuning.
MST | Present
(start oktober 2018)
Het Project MST present articuleert en ontwikkelt de presentiewerkwijze, waarbij ook
aandacht is voor zingevingsvraagstukken.

Samen redzaam zijn
Het MST zet in op samen redzaam
zijn. Activiteiten worden uitgevoerd
in een samenwerking van professionals, vrijwilligers en stagiairs; ieder
in een verschillende functie en met
een eigen verantwoordelijkheid. Het
netwerkje is de grondvorm van deze
samenhang en gezamenlijkheid: een
groep mensen die nauw met elkaar in
contact staat; een lichte en tijdelijke
gemeenschapsvorm. Netwerkjes zijn
vaak deel van de oplossing voor de
persoonlijke problemen van mensen.
‘Coaching by community’ noemen we
dat. Netwerken verschillen; aandacht,
bemoediging, onderlinge steun en betrokkenheid zijn belangrijke kenmerken. Professionals letten op de sociale
dynamiek van het netwerkje en geven
een lichte aansturing.

Medewerkers
Én professionals én vrijwilligers én
stagiairs maken het MST mogelijk.
Ze zijn een gemêleerde groep mensen.
Het MST heeft veel vrijwilligers. In
2018 waren dat er 180-200. Vrijwil-

ligers zien als onbetaald personeel
dekt niet de gevarieerde vrijwilligersrealiteit van het MST. Er bestaat een
veelkleurig spectrum aan typen vrijwilligers tussen enerzijds de vrijwilliger als zelfstandig onbetaald personeelslid en anderzijds de persoon
die de eerste stappen richting vrijwilligerswerk doet. In dit overgangsgebied zijn er veel variaties op het
‘koffiedrinker-wordt-koffieschenker’scenario te vinden, dat wil zeggen
een scenario van langzaam in een rol
groeien waarin iemand zich gaat inzetten voor anderen in
het centrum.
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Wat wij geleerd hebben
Vrijwilligerswerk is voor veel mensen niet het
uitvoeren van een onbetaalde klus, maar
het aannemen van een nieuwe sociale rol.

Het MST beschikt begin 2019 over een team
van 10 betaalde medewerkers die actief zijn in
verschillende functies.
Het MST heeft een bestuur met 5 leden en 2
adviseurs van de congregaties. Eind 2018
is Tine Ansems afgetreden als bestuurslid.

PERSONEEL AANVANG 2019
Naam

Vanuit de Avans hogeschool en ROC
liepen in 2018 verschillende studenten stage bij het MST. Anastasia, Annette, Femke, Merel, Nadir, Stevie,
Sam, Sanne en Thijs deden of begonnen
hier hun stages. Het betreft stages van
een jaar. Het MST biedt de studenten de
gelegenheid om ervaring op te doen en
hun competenties te ontwikkelen.
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Maatschappelijke aanlegsteiger
Het MST is een maatschappelijke aanlegsteiger. De
maatschappelijke aanlegsteiger toont zich in de activiteiten en aan de tafels in de huiskamer. Jaarlijks passeren een groot aantal zoekers en bezoekers de deuren
van het MST. Hun onderlinge ontmoeting en uitwisseling vinden wij belangrijk. Zo is het MST een doorlopend
sociaal experiment. Mensen met uiteenlopende achtergronden en biografieën verdragen elkaar goed. Verhalen
liggen voor het oprapen. Elders in dit jaarbeeld zijn 8
portretten opgenomen van mensen op de aanlegsteiger.
7 deuren van het MST
Er zijn 7 denkbeeldige deuren waardoor mensen het
MST binnenkomen. Ze komen voor de Taalschool, voor
een Menss-traject, voor de Huiskamer, voor meedoen
met het Taalhuis/Motief, voor de spreekuren van Gasthuis of Ombudsteam, voor het ophalen van de Straatkrant of voor onze buren, het NCB.
In 2018 ging het naar schatting om een 1200 mensen
per week die het MST ongeveer 2000 keer per week bezochten.
29 mensen uit 29 verschillende landen
Op de maatschappelijk aanlegsteiger van het MST is een
mix van culturen te zien. Het aantal nationaliteiten
schommelt al jarenlang rond de 100.

Gemiddelde leeftijd deelnemers/bezoekers
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Polen
China (incl. Hong Kong)
Somalië
Marokko
Syrië
Totalen gemiddelden

36
38
41
42
40
39,4

%m

%v

27
44
48
35
60
43

73
56
52
65
40
57

Wat wij geleerd hebben
Ondersteuningsprocessen veronderstellen sociale processen.
Ondersteuningsprocessen worden geregisseerd, sociale processen worden gefaciliteerd. De ontmoeting dient georganiseerd worden, niet de inhoud van die ontmoeting.

Er zijn talrijke mensen uit hetzelfde land, maar niet altijd. In 2018 waren er 29 ’éénpitters’, 29 mensen uit
29 verschillende landen: Albanië, Algerije, Armenië,
Azerbeidzjan, Bangladesh, Botswana, Cambodja, Cuba,
Georgië, Groot-Brittannië, Italië, Ivoorkust, Jamaica,
Kenia, Kazachstan, Noord-Korea, Liberia, Maleisië,
Montenegro, Filipijnen, Saoedi Arabië, Senegal, Soedan, Togo, Tsjechië, Tunesië, Verenigde Staten, Wit-Rusland, Zimbabwe.
Wie kijkt er om naar de Chinezen?
Er komen veel Chinezen naar het MST. De groep profileert zich niet nadrukkelijk. Zij zijn vaak ingekapseld
in hun werk in de horeca. Hoewel niet direct zichtbaar
vangen we signalen op dat deze groep kampt met flinke
problemen rondom taal en inburgering.
Top 5 nationaliteiten
Polen, Chinezen en Somaliërs zijn de nationaliteiten die
in 2018 het talrijkst zijn. Globaal zijn dat 80-100 personen per nationaliteit, soms meer. Samen met Marokkanen en Syriërs vormen zij de top 5 van de nationaliteiten
die het MST het meest bezoeken.
De gemiddelde leeftijd van de top 5 is 39 jaar. Er zijn
meer vrouwen (57%) dan mannen (43%). Bij de Polen is
het aandeel vrouwen veel hoger (73%).

Vooruitkomen met taal
Het MST helpt mensen met hun taalvaardigheid. Goede taalbeheersing draagt bij aan de zelfredzaamheid van mensen. De
Taalschool voor NT2-onderwijs heeft daarom een prominente
rol in het MST-aanbod. In Tilburg staat de bestrijding van
laaggeletterdheid hoog op de agenda. Het Taalnetwerk MiddenBrabant, met het MST als één van de kernpartners, is gericht
op deze problematiek. We zijn ons er steeds meer van bewust
dat alleen toeleiding naar taalcursussen het probleem van
laaggeletterdheid niet zal oplossen. Hedendaagse geletterdheid veronderstelt ook andere vaardigheden en dat maakt
laaggeletterdheid een complex probleem.

21e-eeuwse vaardigheden
Er bestaat geen “one size fits all”-aanpak waarmee het taalniveau van mensen wordt verbeterd. Taalvaardigheid is onlosmakelijk gekoppeld aan andere vaardigheden die recent naar
voren komen als cruciale voorwaarden om maatschappelijk te
kunnen meedoen. Men spreekt van 21e -eeuwse vaardigheden.
Het zijn kwaliteiten als ICT-geletterdheid, kunnen communiceren en kunnen samenwerken, probleemoplossend vermogen
hebben, beschikken over sociale en culturele vaardigheden,
creatief zijn, kritisch kunnen denken. Wie geen toegang heeft
tot dit palet van die 21e - eeuwse vaardigheden, staat op afstand.

Werken aan taal buiten het klaslokaal

De Taalschool heeft een klassieke leeromgeving waar mensen
in klassen het Nederlands op verschillende niveaus kunnen leren. Er is een grote behoefte aan lessen Nederlands. In 2018
waren er 633 bezette cursusplaatsen; het aantal unieke personen bedroeg ruim 500.

Taalactiviteiten buiten het klaslokaal
Door het project Motief (mei 2017 – juni 2018) hebben de
taalactiviteiten buiten het klaslokaal een stimulans gekregen.
Met zo’n 235 deelnemers sloegen die activiteiten aan.
Een aantal van deze activiteiten zijn in de loop van 2018 flink
doorgegroeid. De inloop digitaal is in 2018 300 keer bezocht
door zo’n 100 personen. Het spreekuur Taalhuis is in 2018 bezocht door 93 bezoekers waarvan 43 NT2-ers en 50 NT1-ers.
Elders in dit jaarverslag wordt besproken dat laaggeletterdheid als struikelblok zichtbaar wordt in de spreekuren.

Wat wij geleerd hebben
Taalachterstand is vaak deel van een grotere maatschappelijke problematiek van mensen. Taalonderwijs is effectiever wanneer het ingebed is in een sociale context met
ondersteuningsactiviteiten.

Gestructureerde lessen met een opbouw in
niveau.
Doelstelling: niveauverhoging.

Ondersteunende activiteiten op het gebied
van basisvaardigheden.
Aansluitend bij vragen/dagelijkse praktijk
Doelstelling: praktische vaardigheden

Activiteiten met als doel contactlegging en
ondersteuning

in 3 omgevingen
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Een significante groep mensen met een taalachterstand kan
niet goed meedoen in de klassieke leeromgeving van de taalcursus. Zelfs een toeleidingstraject tot een taalcursus biedt
weinig perspectief op taalverbetering.
Gaandeweg is het MST gaan zoeken naar taalactiviteiten buiten het klaslokaal. Inmiddels is het MST drie
omgevingen van taalactiviteiten gaan onderscheiden:
een vindplaatsomgeving, een participatieomgeving
en een leeromgeving. Deze indeling maakt zichtLeeromgeving
baar dat binnen én buiten het klaslokaal taalverklaslokaal
werving en taalverbetering kan plaatsvinden.
Het respectievelijke karakter en de doelstellingen verschillen uiteraard. De vindplaatsomgeving kenmerkt zich door contactParticipatieomgeving
leggende en ondersteunende activiteiBuiten het klaslokaal
ten en door de mogelijkheid laaggeletterdheid bespreekbaar te maken.
De participatieomgeving kent ondersteunende activiteiten rondom
basisvaardigheden. Waar dat moVindplaats
Buiten het klaslokaal
gelijk is, vindt doorverwijzing naar
de leeromgeving plaats. De leeromgeving bevat een cursusaanbod waarmee mensen taal en
Taalactiviteiten
basisvaardigheden op verschillende niveaus kunnen leren.

De Taalschool 2018
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Meedenken met belemmeringen
Het MST denkt en helpt mee. Het MST richt zich
op mensen die leven in precaire omstandigheden.
Er zijn legio redenen waardoor mensen in problemen verzeild raken. Mensen kunnen wekelijks
terecht bij verschillende spreekuren om hun problemen voor te leggen. De medewerker en/of vrijwilliger denkt mee om tot een oplossing te komen.
Maatschappelijk werkers van IMW zijn ook actief
op de werkvloer van het MST. Via het ondersteuningsaanbod van MENSS kan langduriger ondersteuning worden aangeboden.

Persoonlijk contact
Het MST heeft verschillende spreekuren waar
mensen hun persoonlijke problemen kunnen bespreken.
Het Taalhuisspreekuur geeft informatie rondom
laaggeletterdheid en verwijst mensen door naar
partners in het Taalnetwerk. Het Taalschoolspreekuur richt zich op de mensen die taalles krijgen:
intakes en toetsing. Van hieruit worden mensen
doorverwezen naar de andere spreekuren als er niet-taalgerelateerde problemen naar voren komen. Het Ombudsteamspreekuur en het Gasthuisspreekuur adviseren en assisteren
mensen in het oplossen van een grote variatie aan praktische, financiële en maatschappelijke problemen (schulden,
huisvesting, uitkering etc.) waarmee zij kampen.
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‘Een andere toekomst voor je verleden’
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Complexe persoonlijke problemen zijn vaak met de biografie van mensen verweven, heeft de ervaring geleerd.
Drie jaar geleden begon het MST aandacht te besteden
aan zinvragen rondom het eigen levensverhaal van mensen. Mensen begeleiden in het duiden van hun levensverhaal voorziet in een grote behoefte. Eén manier, in een
lichte vorm, gebeurt wekelijks in de Verhalenkamer. Ervaringen en inzichten die zijn opgedaan in het werken met
zinsvragen werden op 28 september 2018, onder de titel
‘Een andere toekomst voor je verleden’, gedeeld op een
expertmeeting met collega-instellingen in de stad. Er is
een rapport beschikbaar.

MENSS 2018
Menss is een ondersteuningsaanbod van de gemeente Tilburg dat door vier Tilburgse partners word uitgevoerd:
MST, De Krachtcentrale 013, Feniks en ContourdeTwern.
In 2018 heeft het MST 115 Menss-trajecten verzorgd. Er
is een aparte brochure ‘Menss helpt je vooruit’ beschikbaar met een uitvoerige rapportage over de uitvoering
van Menss in 2018. Elders in dit jaarverslag bespreken
we onze ervaring en visie op Menss- aan de hand van het
beeld van de omwenteling.

Juni 2018: Europees bezoek
Dinsdag 12 juni ontving het MST leden van CAHROM,
commissie van de Raad van Europa inzake Roma en Travellers. De leden zijn experts op het gebied van ‘Roma and
Traveller issues’. Het was onderdeel van een driedaags
thematisch studiebezoek georganiseerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In Tilburg
namen 21 personen deel aan de bijeenkomst. Leden van
de commissie zijn actief in NGO’s en/of adviseurs van hun
respectievelijke regeringen.
Delegatieleider was Mevr. Malgorzata Rozycka, werkzaam bij de Raad van Europa in Straatsburg. Vanuit de
EU was Dorothe Fors aanwezig, zij is adviseur met betrekking tot het Romabeleid van de EU. Het thema van de
conferentie was Roma vrouwen en jongeren op de arbeidsmarkt. Er vond een uitwisseling plaats over de stand van
zaken van de problematiek en het beleid in de verschillende landen: Finland, Griekenland, Macedonië, Moldavië,
Nederland, Polen en Spanje. Lydia Verhagen presenteerde
samen met een Roma-vrouw uit Tilburg de werkwijze van
het MST in het begeleiden en ondersteunen van Roma.

Meedenken met belemmeringen
2018:
Een groep mensen begrijpt
de samenleving niet
In 2018 was er gemiddeld 10 x per dag een individueel
contactmoment in een spreekuur. Elke dag was er 3 uur
beschikbaar voor individuele dienstverlening. Er bestaat
dus een grote behoefte om problemen in een persoonlijk
contact te bespreken. Mensen die in precaire omstandigheden leven lijken de routes in en de routines in de huidige samenleving niet altijd goed te begrijpen, zij hebben
daarbij anderen nodig. Het niet-begrijpen geldt wellicht
voor een groot deel van de bezoekers van onze spreekuren. Laaggeletterdheid wordt als struikelblok zichtbaar
in deze spreekuren.

Dienstverlening ombudsteam
Invullen formulieren
Info en advies
Bemiddeling
Begeleiding
Opstellen brief
Doorverwijzing
Opstellen verzoekschrift
Opstellen bezwaarschrift

124
118
75
34
6
5
4
2
368

SPREEKUREN 2018		
Totaal

Jaar
Wekelijks

Uren spreekuren

Contacten

Personen

533
13

2005
50

778
25

Uitgelicht: MST-ombudsteam

13
7
3
2
2
2
14
120
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Het MST-ombudsteam verzorgt één van de wekelijkse
spreekuren van het MST, uitgevoerd door Philomeen Snijders. Samen met Jan van Beurden heeft zij in de loop van
de jaren een vertrouwensband opgebouwd met
een vaste groep mensen. In 2018 heeft Philomeen 120 mensen 368 keer geholpen. Laaggeletterdheid als maatschappelijk struikelblok wordt
zichtbaar als je naar de aard van de dienstverlening in het spreekuur kijkt. Het gaat vooral om
het invullen van formulieren, advies verstrekken
en bemiddelen naar instanties. Bezoekers van het
spreekuur lijken niet in staat om zelf te handelen
en te schakelen in de communicatie met instanties waarvan zij in hun dagelijkse leven afhankelijk zijn. Tegelijkertijd wordt ook zichtbaar dat
die instanties moeite hebben om goed af stemmen op hun laaggeletterde cliënten. Het gegeven
dat bijna de helft van de bezoekers Somalisch
is, onderstreept de belemmeringen die laaggeletterdheid met zich meebrengt. Vanwege hun
maatschappelijke kwetsbaarheid is het MST in
het najaar van 2018 gestart met een ondersteuningsproject gericht op Somaliërs.

Nationaliteiten bezoekers ombudsspreekuur
Somalië
54
Nederland
Marokko
11
Turkije
Ghana
5
Suriname
China
2
Indonesië
Iran
2
Irak
Nederlandse Antillen 2
Spanje
Filippijnen
1
Onbekend
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Wat wij geleerd hebben
De omwenteling

Onze Menss-trajecten willen een sociaal momentum teweegbrengen bij de
deelnemer: de omwenteling. Doen is het adagium. De MST-aanpak bevat impulsen die erop gericht zijn de deelnemer sociaal in beweging te brengen. Ze
zijn aanwezig in de 4 componenten van het traject: ontmoeten, organiseren,
ontplooien en doen. De componenten hoeven niet per se een volgordelijk karakter
te hebben.
Ontplooiingskansen van kwetsbare burgers zijn klein, omdat het hen vaak
ontbreekt aan een afgeronde scholing. Latente kwaliteiten stimuleren is
daarom belangrijk. Het aanleren - ook al gaat het traag - van nieuwe vaardigheden of het opdoen van nieuwe kennis uit het palet van de 21e -eeuwse
vaardigheden geeft een impuls aan het zelfvertrouwen. Persoonlijke ontplooiing is voor deelnemers een niet te onderschatten ervaring. Het versterkt hun
weerbaarheid en motivatie om mee te doen in de samenleving.

MST | mensen in beeld houden
Gasthuisring 54a
5041 DT Tilburg
013-5800855
receptie@rooihart.nl
www.menseninbeeldhouden.nl
IBAN: NL70 RABO 0112 0902 49
KVK: 41098151
RSIN: 800816250

Fotografie: Jan Nieuwstad
Bijdragen: Toon van Kaam,
Theo Veltman, Bic Driessen,
Merel van Rozendaal.
Eindredactie: Rob van der Zwan

De omwenteling als sociaal momentum:
ontmoeten, organiseren, ontplooien, doen
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MST|mensen in beeld houden is
een ECDL geautoriseerd testcentrum

MST|mensen in beeld houden is
een ’Erkend Calibris Leerbedrijf’

MST | mensen in beeld houden is een
ANBI. Een ANBI is een algemeen nut
beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor
minstens 90% inzet voor het algemeen
nut. Dit wordt vastgesteld door de belastingdienst. Donateurs van een ANBI mogen hun
giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
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‘Beloften, illusies en
veerkracht’
“In Roemenië is er geen werk voor
mij. Daarom ben ik naar Nederland gekomen”. Aan het woord is
Crisan Covaciu (27), straatverkoper
van de Zelfkrant in Breda. Op de
warmste oktoberdag ooit heb ik een
interview met hem in de bibliotheek
aan het Koningsplein in Tilburg. Hij
heeft een vriend meegebracht die
voor hem tolkt want zijn kennis van
de Nederlandse taal is zeer beperkt.
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De vriend regelt het
“Twee jaar geleden ben ik naar
Nederland gekomen. Dit op uitnodiging van een vriend die voor mij
hier werk zou regelen maar daar is
helemaal niets van terechtgekomen.
En zo stond ik hier helemaal alleen
en niemand om op terug te vallen.
Wat te doen? Toevallig kwam ik
iemand tegen die kranten stond te
verkopen en ik vroeg hem hoe je dat
deed en waar je de kranten vandaan haalt. En dat ben ik dus gaan
doen.”
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Op zoek naar vast werk
“Ik ben geboren in Subpiatra, een
dorpje dichtbij Bihor. Mijn vader
werkte 25 jaar in een cementfabriek en werd toen ziek en kon niet
meer aan de slag. Mijn moeder
moest toen voor de kinderen zorgen.
Ik heb een broer die gehandicapt
is en nog vier zussen. Natuurlijk
ben ik naar school gegaan maar na
de tweede klas op de middelbare
school waren er thuis geen middelen
meer om mij verder te laten studeren. Er zat toen niets anders op dan
werk te gaan zoeken. Er was echter
nergens vast werk, alleen voor een,
twee of drie dagen per week. Onderhoudswerk in de tuinen van particulieren en af en toe dieren verzorgen.
Ik was een soort dagloner. Inmiddels ben ik getrouwd en vader van
een jongen van vijf en een meisje
van twee. Ik wil voor hen zorgen,
hen te eten geven, hen helpen naar
school te gaan. Ik moet geld verdienen om dat te kunnen doen. Er

werd mij een mooi bestaan voorgespiegeld als ik naar Nederland zou
komen. Ik voelde dat ik geen andere
keus had en dus verliet ik vrouw en
kinderen om hier te gaan werken.
Het liefst vast werk.”
Een illusie armer
“Dat is dus anders gelopen. Ik
verkoop nu de Zelfkrant, 50 tot 60
exemplaren per maand. Ik betrek
de kranten van het MST in Tilburg.
Die verkoop ik niet in één keer.
Op sommige dagen verkoop ik er
maar twee of drie. In het weekend
verkoop ik er altijd meer want dan
doen de mensen hun boodschappen.
Het zijn bijna altijd vaste klanten
die de krant bij mij afnemen. Ik
herken ze en begroet hen steeds met
een glimlach. De contacten blijven
wel oppervlakkig want ik kan niet
veel meer dan “Hallo”, “Dank je
wel” en “Hoe gaat het?” zeggen.
Soms krijg ik extra geld, soms ook
wat eten en er zijn er die mij vragen
wat klusjes voor hen te doen. Ook
dit is dus onregelmatig werk. Ik zou
heel graag vast werk willen hebben.
Maakt niet uit wat. Ik pak alles aan
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‘Ik heb veel domme
dingen gedaan maar
nu heb ik een doel’
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“De kerk is voor gekken” en “Wat
is het toch goed, wat is het heerlijk
om als broeders en zusters eendrachtig samen te wonen” (Psalm
133,1). Twee markante uitspraken
uit het interview dat ik heb met
Fausto Provacia (60). Geboren in
de Dominicaanse Republiek, nu 25
jaar in Nederland. Hij vertelt van
zijn leven en het wordt een aangrijpend verhaal van in de goot geboren
worden, een bestaan in drugs en

criminaliteit en tot het besef komen
dat het anders moet en kan.
Ik was er teveel aan
“Toen ik ter wereld kwam had mijn
moeder al drie kinderen van drie
verschillende vaders. Zij verdiende
geld met het wassen van kleding
voor soldaten en mariniers. Ik was
er teveel aan. Zij kon niet voor mij
zorgen en zo ben ik opgegroeid bij
een oom en tante. We gingen in

want ik heb geen keus. Helaas heb
ik geen diploma’s of werkervaring
die relevant is voor werkgevers hier.
Ik krijg hooguit dag- of weekcontracten aangeboden. Via een vriend
huur ik nu een kamer in Antwerpen.
Daar woon ik dus. De huren liggen
er veel lager dan hier in Nederland.
Ik reis nogal eens keer op en neer
naar mijn land. Contact onderhouden met mijn familie en mijn
gezin.”
Overleven
“Ik vind het heel moeilijk te zeggen
wat ik het liefste doe. Ik ben nu
vooral bezig met overleven. Ik weet
niet of ik over 10 jaar nog hier ben.
Ik zoek het goede leven en of dat
nu in Roemenië is of in Nederland
maakt mij niet zoveel uit. Ik mag
hier werken want Roemenië is lid
van de EU. Ik besef heel goed dat
als mijn toekomst in Nederland is ik
de taal zal moeten leren. Dan moet
ik me inschrijven voor een cursus
maar dat is nu niet in te plannen
want ik ben elke dag op zoek naar
werk. Ik moet me dus beschikbaar
houden. Ik krijg geen uitkering.

1965 naar Curaçao met de laatste man van mijn moeder en daar
kreeg ze nog twee dochters. Ik kon
het helemaal niet vinden met mijn
stiefvader. Hij was vaak dronken en
sloeg mijn moeder.”
Van school getrapt
“Op school werd ik gepest. Fausto,
auto riepen ze dan. Op een gegeven
moment kon ik dat niet meer verdragen en pakte ik een medeleerling
stevig aan. Ik ben toen van school
gestuurd en toen gaan werken bij
de Arabieren. Het moet rond 1972
geweest zijn. Ik werkte in de buitendienst van hun meubelbedrijf. Heeft
twee jaar geduurd. Verdiende ƒ 25,per week. Maar ik wilde meer
verdienen en ging naar de haven.

Sjouwen, laden en lossen. Het was
fysiek zwaar werk. Ik moest ook
water halen voor de arbeiders en zo
kreeg ik de bijnaam waterboy. In de
haven kwamen ook containers met
kleren aan en ik kon de verleiding
niet weerstaan mij daar wat van toe
te eigenen. Betrapt en vervolgens
ontslagen. Ga dan op straat hangen.
Wilde erbij horen en tijdens het
dominospelen rookte ik wiet.”
“Mijn moeder stuurde mij op enig
moment naar de supermarkt om
boodschappen voor haar te doen.
Daar kon ik de verleiding niet weerstaan een doos met enkele duizenden
guldens te stelen. Onze buurvrouw
zag het en gaf mij aan bij de politie.
Gearresteerd en een gevangenisstraf
van 10 maanden gekregen. Ik weet
niet wat er met het geld gebeurd
is. Volgens mijn moeder is het geld
vergaan. Het is tenslotte vochtig en
warm in Curaçao.”
Tijdens het interview komt Flip, de
chauffeur van MST, binnen. Hij

gaat zitten, zegt tegen Fausto dat
hij niet zo langdradig moet zijn en
vraagt of het nog lang duurt want
er is werk te doen en daar heeft hij
hem voor nodig.
Bezinning
“Vrijgelaten. Toen naar mijn vader
in de Dominicaanse Republiek. Ik
had hem in geen vijf jaar gezien.
Hij was inmiddels getrouwd en zijn
vrouw mocht me niet. In 1977 weer
terug naar Curaçao. Terug naar de
werf, koffers dragen voor toeristen.
Ik voelde dat er voor mij weinig
toekomst was en het lukte mij om
als verstekeling naar Puerto Rico
te gaan. Daar heb ik allerlei klusjes
gedaan maar ik was natuurlijk wel
illegaal daar. Ik moest altijd op
mijn hoede zijn. Ik werd gepakt. In
mijn paspoort staat Nederlandse
Antillen. Teruggestuurd. Weer hangen op straat en weer drugs. Kan
het niet anders? dacht ik. Ik begon
na te denken over Nederland.

Kennissen vertelden me dat je daar
een uitkering krijgt en dat dat land
het paradijs is. Maar ik wilde naar
Nederland om daar te gaan werken
en een nieuw bestaan op te bouwen.
Mijn moeder, een gelovige vrouw,
was al in Nederland. Zij bad dagelijks voor mij. “Heer, ik wil mijn
zoon zien!”. Zij heeft mij geleerd
te geloven, niet langer een speelbal
van anderen te zijn en een doel te
stellen in het leven. Tot dan dacht ik
dat de kerk voor gekken was.
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De omslag
In Nederland werd ik uitzendkracht
bij de Randstad. Vijf dagen per
week containers lossen bij flessenfabriek Welstar in Dongen. Het was
1993. Ik rookte nog steeds wiet
en wilde stoppen. Ik kon dat niet
alleen. Ik riep God aan om mij te
helpen en in 1994 ben ik van de ene
op de andere dag gestopt. Mensen
om me heen vonden dat raar maar
ik heb doorgezet en besloot me aan
te melden voor een leer- en werktraject bij de gemeente Tilburg. Het
diploma voor installateur gehaald
en heb drie jaar gewerkt in die
branche. Daarna nog bij een textielbedrijf en vier jaar bij Borstlap
gewerkt. Getrouwd in 1997, naar
Eindhoven gegaan, vier kinderen,
gescheiden in 2010. Toen terug
naar Tilburg, voor mij een heilige
stad want hier heb ik de omslag in
mijn leven gemaakt. Ben nu sinds
vier weken bij het MST. Voel me
hier thuis. Tijdens het spreekuur op
maandag tolk ik voor het MST, op
dinsdag volg ik computerles en op
woensdag kook ik voor de mensen
in de huiskamer. De mensen noemen
mij hier pastor want ik verleen
graag pastorale hulp. Ik leef voor
het geloof maar heb wel geleerd
mensen in hun waarde te laten. Ik
droom nu van een project voor een
gemeenschap van weduwen, wezen
en mensen aan de rand van de samenleving waarin een soort ruileconomie centraal staat. Ik hoop dat
ik dit kan realiseren. Ik heb veel
domme dingen gedaan in mijn leven
maar nu heb ik een doel. Het geloof
geeft mij houvast.”
Flip komt weer binnen, iets ongeduldiger dan eerder. Tijd voor
Fausto om echt aan het werk te
gaan.
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Hier ben ik
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Ik kan er niets aan doen …
Dat ik buiten de Nederlandse grenzen geboren ben …
Dat Nederlands niet mijn moedertaal is …
Dat mijn buitenlandse ervaringen
niet geloofwaardig blijkt …

aangeboden op het ministerie van
Irrigatie en Waterbronnen. Aan
het Polytechnisch instituut kon
ik in deeltijd verder studeren om
mijn master en doctoraat (PhD) in
irrigatie en watermanagement te
halen.”

Voorkomend, beleefd, voornaam
en zacht sprekend. Zo komt Naim
Tabesh (62) uit Afghanistan op mij
over wanneer ik hem ontmoet in een
kleine kamer van het MST aan de
Gasthuisring in Tilburg.
“Ik ben geboren in 1956 in de
provincie Loger. Mijn vader was
ambtenaar. Na de middelbare en de
hoge school ging ik naar het Polytechnisch instituut om daar hydrotechniek te studeren. Na mijn studie
moest ik zes maanden in militaire
dienst. En daarna kreeg ik een baan

Weg van hier
“In de negentiger jaren was het
oorlog in Afghanistan. De jihadisten
deelden er de lakens uit. De overheid functioneerde nauwelijks. Ik
streed tegen het geweld, de oorlog
en de verdeling in het land. Als politiek activist kwam ik in de gevangenis terecht. Daar heb ik zeven jaar
gezeten. Na mijn vrijlating ging ik
weer terug naar huis. Ik kon ons
huis met moeite terugvinden. Het
leek meer op een ruïne. Daar waren
mijn moeder, vrouw en kinderen die

al die tijd op mij hadden gewacht.
Het gezicht van mijn moeder was
getekend door de jarenlange spanningen waaraan mijn familie was
blootgesteld. We waren blij maar
toen ik hoorde dat mijn vader en
oudste zoon waren doodgeschoten
en de andere familieleden hun huizen hadden moeten verlaten werd
de sfeer triester dan ooit. Na een
paar dagen zei mijn moeder dat ik
het land moest verlaten. “Je wordt
zeker gezocht, het is niet alleen
voor jezelf maar ook voor de hele
familie gevaarlijk, de ellende is nog
niet voorbij.”
“In mijn eigen belang moest ik mijn
gezin verlaten. Ik vertelde het aan
mijn vrouw die zachtjes begon te
huilen. En de kinderen begrepen
het helemaal niet. “Wat moet er
dan met ons gebeuren?” vroegen
ze. Ik had daar geen antwoord op.
Om de reis te bekostigen moest ik
alles verkopen, op een koe en een
paar schapen na. Met moeite nam
ik afscheid. Het waren de meest
trieste momenten in mijn bestaan.
Mijn moeder zei: ”We rekenen op
je, jij moet overleven en ik zal voor
je succes bidden.”
“De eerste vluchtpoging mislukte.
We werden onderschept door de
kustwacht en ik belandde in de
gevangenis waar ik een paar weken
moest blijven.
Ik was blij dat ik het had overleefd
en ik kon weer terug naar huis
gaan. Met lege handen. Dus alle
kosten waren voor niets gemaakt.
Ik bleef zeven maanden thuis voor
ik een nieuwe poging waagde. Maar
ook die liep op niets uit. Weer terug
naar huis, weer met lege handen.
De derde poging slaagde wel dankzij de financiële hulp van een vriend
in Engeland.”

Bestemming bereikt
Ik kan er niets aan doen …
Dat Nederland klein is …
Dat het dichtbevolkt is …
Dat het een fiets- en waterland is …
“Eindelijk was ik in Europa, de
bakermat van vrede, vrijheid en
democratie. Mijn vrouw en onze
vier kinderen waren inmiddels
ook gevlucht en hadden een plaats
gevonden in Tilburg. Mensen van
de IND brachten mij met hen in

contact. In 2003 kreeg ik de status.
Maar wat ga ik hier nu doen? Ik
spreek de taal niet. Daar moet ik
als eerste mee aan de slag. Vanaf
de eerste dag voelde ik me welkom
in Nederland. Mensen waren vriendelijk en voorkomend. Maar wat
een verschil met mijn land! Alles
is anders hier: minder mensen op
straat, in Afghanistan krioelt alles
door elkaar, er is minder lawaai,
er is veel regen en alles is goed
georganiseerd. Via ContourdeTwern
kon ik vrijwilligerswerk gaan doen.
In de bibliotheek van het 2College.
Daarnaast gaf ik Russische les aan
een klein groepje cursisten. Ik bleef
de ontwikkelingen in Afghanistan
nauwlettend volgen en toen de
Taliban waren verdreven dacht ik
serieus na over een terugkeer. Vanaf
2004 tot 2018 kreeg ik regelmatig
de kans om op projectbasis te gaan
werken voor diverse ministeries.

Met de hulp van buitenaf werd er
veel geïnvesteerd in de wederopbouw. Een nieuwe toekomst leek
te gloren aan de horizon. Ik reisde
heen en weer tussen Nederland en
Afghanistan. Tussen 2009 en 2011
heb ik vrijwilligerswerk gedaan op
het Pauluscollege in Zoetermeer
en in het taalcentrum in Leiden
heb ik de studie van het Nederlands serieus op kunnen pakken.
Ik wilde gaan schrijven: verhalen
en poëzie. Ik heb zelfs een schrijfwedstrijd gewonnen. In 2016 terug
naar Tilburg. In 2017 werd ik via
ContourdeTwern een taalmaatje van
een Syriër en via MST hielp ik een
mevrouw uit Afghanistan. In het
project “Samen online ” help ik
ouderen met de computer.”
De toekomst is van mijzelf
“Het is nu al 43 jaar oorlog
in Afghanistan. Het platteland

loopt leeg. Iedereen trekt naar
de hoofdstad Kabul die inmiddels
meer dan 6 miljoen mensen telt.
Ik doe nu vrijwilligerswerk bij het
MST. Ik vind het jammer dat ik in
Nederland geen baan kan krijgen
in mijn vakgebied. Afghanistan is
mijn verleden. Het land heeft mij
heel veel gegeven. Maar Nederland
is de toekomst van mijzelf en mijn
kinderen. ”
Dit is een klein land …
Maar toch werd het mijn land …
Hier moet ik mijn eigen spoor trekken …
Hier moet ik mijn doelen bereiken
….

(in bovenstaande tekst zijn delen
van het gedicht “Ik kan er niets aan
doen …” en het vluchtverhaal van
Naim Tabesh opgenomen)

Warmte en saamhorigheid in
Brazilië en Nederland
de Mensenrechten. In dat werk is ze
verantwoordelijk voor het registreren en behandelen van klachten
bijvoorbeeld van gevangenen die
mishandeld worden door bewakers
of kleine boeren die beroofd worden
van hun kand.
Via een stage maatschappelijk
werk in een jeugdopvangcentrum
krijgt ze te maken met gescheiden
moeders die alleen voor de kinderen
moeten zorgen omdat vader geen
alimentatie kan betalen en met
straatkinderen die maar al te vaak
een prooi zijn voor drugsdealers.
De liefde doet haar naar Nederland komen en sinds 2011 woont
ze in ons land. De verschillen
met Brazilië zijn groot: “In mijn
geboorteland ben je altijd onderdeel

van de familie. En die is groot. Dat
is je vangnet. Bij problemen val je
op hen terug. De familie investeert
ook in je studie en verwacht dat je
hen later ook zult helpen. Het is een
soort uitwisseling want je bent veel
minder dan in Nederland zeker van
je werk. Hier zijn er vanwege de
overheid altijd wel basisvoorzieningen om op terug te vallen.”
Een nieuw begin dus in Nederland.
Ze wil verder studeren. Leert eerst
de Nederlandse taal bij het ROC.
Ze vindt de taal heel moeilijk: “De
zinsopbouw is zo anders dan in het
Portugees, de lidwoorden blijven
een probleem en dat geldt ook voor
de scheidbare werkwoorden zoals
–opstaan- om nog maar te zwijgen
van de moeilijke klanken zoals –
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I eder mens zoekt naar een
vaste plek
“Al meer dan tien jaar komt Sjef
iedere dag bij het MST een kop koffie drinken. Hij is hier al voor 9 uur.
Om 11 uur gaat hij weer weg. Hij
woont alleen.”
“Een Palestijnse meneer, vluchteling, bijna 80 jaar, woonachtig in
Tilburg Noord komt hier ook elke
dag. Hij is slecht ter been, is een
paar keer gevallen maar gelukkig
heeft hij nu een scootmobiel. Hij
leert nog steeds Nederlands.”
Aan het woord is Nadir Monteiro
Martinali (31), sinds november
2016 stagiaire bij MST in Tilburg.
Ze is afkomstig uit de provincie
Maranhão in Brazilië. Ze werkte
daar als secretaris bij de Raad voor
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ui- en –eu-.” Maakt in die periode
kennis met het MST. Gaat naar
Avans in ‘s-Hertogenbosch voor een
voltijdse studie maatschappelijk
werk. Een stage is onderdeel van de
opleiding en ze kiest voor het MST.
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“Je blijft niet bij jezelf”
“De huiskamer van het MST is een
bijzondere plek. Iedereen is hier
welkom. Allerlei mensen komen
hier binnen, ook van de Traverse
(daklozenopvang). Er zijn mensen
die hier al vele jaren komen, ook in
de winter. Ik vind dat positief. De
mensen willen hun verhaal kwijt.
Dat zijn soms hele zware verhalen.
Ik luister. De mensen zijn blij dat
ze even op adem kunnen komen.
Mijn werk en dat van mijn collega’s

is het werk van de presentie. Vaak
kennen we elkaars taal niet en toch
begrijpen we elkaar. We spreken
met handen en voeten. Gebarentaal.
Dit werk zie ik als mijn missie. Je
reikt uit naar de ander, je blijft
niet bij jezelf. Dit is een missionair
aspect dat mij zeer aanspreekt in
het MST. Ik heb zelf een evangelische achtergrond. Dit werk wil
ik later blijven doen. Ik zie het als
een roeping. Dan blijf ik trouw aan
mezelf.”
Thuis in twee werelden
“Toen ik in jullie land kwam moest
ik erg wennen. Ik durfde niet te
spreken. Nederland is formeel, kent
een afspraakcultuur. In Brazilië
gaat alles veel spontaner. Ik ben

daar deel van een
familie van wel 80
mensen. Mijn ooms
en tantes zijn als
vaders en moeders
voor mij. Soms
ging ik alleen maar
naar huis om te
slapen. Je kunt zeggen dat ik bij het
MST iets van die
cultuur van warmte
en saamhorigheid ervaar. Ik houd
nu ook van Nederland, ik voel me
hier thuis. Zelfs regen en sneeuw
zijn fijn. De wereld is hier dichtbij. In Brazilië had ik nog nooit
gehoord over Djibouti of Birma. Die
en andere landen bestonden gewoon
niet in mijn perceptie. Hier voel ik
me zelfstandiger en vrijer. Ik moet
nu zelf keuzes maken. Ik ben blij
dat ik nu meerdere kanten zie. Mijn
familie is trots op mij dat ik in het
buitenland studeer. In 2019 hoop ik
klaar te zijn met mijn studie.”

‘Ik ben er trots op om
bij de NS te werken’
“In augustus 2016 ben ik een
opleiding tot controlemonteur bij
de NS in Amsterdam gaan volgen.
In augustus van dit jaar kan ik in
Eindhoven aan de slag en hoop ik in
juni mijn diploma te krijgen.”
In de zomer van 2008 komt Omid
Tawakoli (26) als minderjarige in
Nederland aan. Het is zijn tweede
vluchtpoging uit zijn geboorteland
Afghanistan. De eerste strandt in
Griekenland. Hij keert terug. Probeert het opnieuw, nu via Pakistan.
Een mensensmokkelaar helpt hem.
Of liever zou hem helpen om naar
Canada te komen want dat is het
doel. Het paspoort dat Omid van de
smokkelaar heeft gekregen helpt
hem om naar Schiphol te komen.
Eenmaal door de controle stelt de
smokkelaar dat hij het paspoort van
Omid nodig heeft om een ticket te
boeken voor de verdere reis naar
Canada. Het is het laatste dat hij
van de man gezien heeft. Daar staat
hij, alleen met wat bagage en zonder identiteitspapieren. Omid wordt
opgepakt door de marechaussee en
dit is het begin van een lange tocht
langs allerlei instanties in Ter Apel,
Schiphol, Roermond, Maastricht,
Dongen, Oisterwijk, Tilburg. Tot
tweemaal toe wijst de IND zijn verzoek om een verblijfsvergunning af.

 Mijn toekomst ligt in
“
Nederland”
“De eerste dagen van de opleiding
waren heel moeilijk en ik begon aan
mezelf te twijfelen. Ik moest plannen maken maar ik wist werkelijk
niet hoe ik dat moest doen. Het was
heel frustrerend. De docenten zagen
mijn twijfel en riepen mij bij zich.
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“Eindelijk mag ik blijven”
“Er zat niets anders op dan na elk
negatief besluit in de illegaliteit
te gaan. Ik kreeg toen hulp van
vrienden en speelde met het idee
het maar in Duitsland te proberen.
Echter de derde keer lukte het wel.
Ik zal de datum nooit vergeten: op
26 mei 2015 kreeg ik te horen
dat ik in Nederland mocht blijven.
Meteen ben ik begonnen met solliciteren want ik wilde niet langer
afhankelijk van anderen zijn. Echter overal kreeg ik nul op rekest.
Ondertussen was ik de Nederlandse
taal wel machtig geworden maar ik
had geen diploma. Ik wilde iets met
techniek doen. In Kandahar in

Afghanistan was ik goudsmid maar
daar kon ik hier niet verder mee. Ik
heb tientallen sollicitaties geschreven. Toen kreeg ik de kans een open
dag van de Techniekfabriek in Amsterdam te bezoeken. De NS was
op zoek naar technici. Daar raakte
ik in gesprek met een van hun medewerkers. Ik maakte een zodanig
goede indruk dat ik uitgenodigd
werd om een paar examens te doen:
kennis van de Nederlandse taal en
een IQ-test. Ik slaagde daarvoor en
kon aan de opleiding beginnen.”

Het was duidelijk dat zij in mij
geloofden en gaven mij alle extra
steun die ik nodig had. Zonder hen
had ik het nooit gered.”
“Ik heb nu dankzij de NS een brede
technische opleiding gehad maar ik
wil verder. Hopelijk kan ik binnenkort de opleiding tot storingsmonteur doen. Dan komt er pas echt
iets uit mijn handen.”
“Mijn toekomst ligt in Nederland.
Ik heb voor dit land gekozen maar
ik mis mijn familie wel heel erg. In
Afghanistan zijn de familiebanden
hecht. Ik mis de stemmen van mijn
moeder en mijn broer. In Afghanistan ben ik niet veilig, hier wel. De
mensen zijn hier heel vriendelijk
maar jullie regering heeft wel zeven
jaar van mijn leven afgenomen.
Het is een hele moeilijke periode
geweest maar ik ben er doorheen
gekomen o.a. dankzij de steun van
de fraters in Udenhout en het MST
in Tilburg. Ik ben nu gewend aan
de cultuur in Nederland. Zo ben
ik altijd op tijd. Er is hier vrije
meningsuiting al heb ik soms wel
moeite met het gebrek aan respect
voor oudere mensen hier. Daar zal
ik nooit aan wennen. Dat is in Afghanistan toch wel heel anders.”
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langrijke noties. Wat betekent dat
onder mensen? In de natuur? Met
dieren? Hoe onderhoud je de relatie
met jezelf? De bibliotheek heeft mij
veel geholpen. Ik heb boeken over
spiritualiteit gelezen. Ik ben toen
ook het woord “God” tegengekomen. Het is nu van grote betekenis
voor mij. Hij staat voor liefde, eenheid, waarheid. Al kan er altijd wel
twijfel komen. Ik hoef geen direct
bewijs te hebben. Ik voel dat hij
bestaat. God heeft zijn bedoelingen
om de ziel tot bloei te brengen.
Ben jij ook van het geloof?”
In 1996 komt William toevallig
bij het MST aan de Bredaseweg.
Hij wil dan computerlessen gaan
volgen. De vriendelijke en open
sfeer trekt hem aan. Het is een
soort thuiskomen. Al vrij snel wordt
hij een van de vrijwilligers en wordt
hij gevraagd het gastheerschap van
de huiskamer op zich te nemen. In
2002 kan hij via een Id-baan als
huismeester aan de slag. Voor 32
uur per week.
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Zoeken naar het
onbekende
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“Wandelen brengt alles dichtbij. Ik laat dan de natuur op mij
inwerken: de bomen, de vogels,
de insecten maar ook stenen die
ik onderweg zie. Pas nog kwam
ik op het landgoed Utrecht, ten
zuiden van Tilburg, een ree tegen.
Beide stonden we voor even stil en
keken naar elkaar. Een moment
van verwondering en bewondering.
Een indringende ervaring. Ik zal dit
nooit vergeten.”
Laag voor laag
Aan het woord is William Theuvenet (50), sinds 2002 huismeester
van het MST in Tilburg. Enkele
weken geleden hebben we hem

benaderd voor een interview voor
de Zelfkrant. Zeer verbaasd dat
we hem vroegen. Hij was nog nooit
eerder in zijn leven geïnterviewd. Ik
hoef echter niet veel vragen te stellen want hij steekt meteen van wal.
Soms zoekend naar woorden legt hij
letterlijk zijn ziel bloot. Het is alsof
je een ui afpelt. Telkens komen weer
nieuwe lagen naar boven. Wandelen
is voor hem zoeken, ontdekken en
een welhaast mystieke ervaring.
Zoeken naar harmonie en evenwicht. “In het wandelen probeer ik
te ontdekken wie ik ben. Waarom
ben ik wie ik ben? Waarom doe ik
wat ik doe? Verbinding, betrokkenheid en broederschap zijn hele be-

Mensen in beeld houden,
iedereen telt mee
“Bij MST kwam ik toen Ineke van
de Par tegen. Zij organiseerde als
eerste de wandelingen en vroeg toen
of ik ook zin had om mee te gaan.
Mijn conditie was toen niet goed
maar ik volbracht desondanks de
eerste wandeling van 20 km. Het
begin van een hele reeks. Die wandelingen, die ik nu zelf organiseer,
komen voor mij logisch voort uit de
missionaire traditie van MST. Iedereen in dit leven heeft een missie.
Hier bij MST heb ik met iedereen
contact. Ik kan op allen een beroep
doen, Zo helpen de Somalische
vrouwen, die hier taalcursussen
volgen, mij met het schoonmaken
en het klaarzetten van de tafels Het
is altijd weer een uitdaging om met
zoveel mensen van verschillende geloven en culturen om te gaan. Hier
zie je de hele wereld. Het is hetzelfde als met de natuur. Je hoeft
niet naar Frankrijk of Duitsland te
gaan om mooie natuur te zien en
te beleven. Nederland is prachtig.
Beleef hier de verwondering en de
schoonheid. Wij mensen hebben
altijd de neiging om materieel te
kijken. Moeten we niet veel meer
spiritueel kijken? Wat is leven?”

“Vier tradities vormen voor mij een
belangrijke spirituele bron: hindoeïsme, boeddhisme, katholicisme en
sjamanisme. De Bhagavad gita is
een soort bijbel voor mij. In alle
vier de tradities komt broederschap
naar boven drijven. Dat verbindt
deze levensbeschouwingen met
elkaar.”
“Tijdens het wandelen ben ik me
bewust van elke stap die ik zet. Je
komt jezelf tegen. Je beseft hoe
belangrijk de natuur is. De geest
wordt fris. Ik loop graag in een
groep.Dan voel ik me echt verbonden.”
“Op 29 december lopen we weer
naar de St. Jan in Den Bosch. Een
tocht van 33 km, door de Loonse en
Drunense duinen en langs het afwateringskanaal. In de kathedraal ga
ik dan naar de Mariakapel en bid
ik voor de mensheid. Weer buiten
trakteren we onszelf dan op een
Bossche bol. Bic Driessen is een van
de deelnemers. Ga jij ook mee?”

‘Je moet altijd blijven
groeien in het leven’
Samen met zijn gezin kwam de
Afghaanse Haydar Rezaie in 2011
naar Nederland. Nu, zeven jaar
later, heeft Haydar zijn eigen kledingreparatiewinkel op de Korvelseweg én werkt hij in een herenmodezaak als kleermaker. Stilzitten en
afwachten was geen optie: “Ik werk
al sinds mijn 7e, dus in Nederland
doe ik niet anders.”
Haydar is opgegroeid in de kledingzaak van zijn vader. Op jonge
leeftijd moest hij helpen met het
repareren van zomen en ritsen. Ook
kon men kleding naar smaak en op
maat laten maken. Het waren flink
wat kilometers die Haydar elke dag
te voet moest afleggen. “Het was er
ook niet veilig voor kleine kinderen.
Overal was oorlog.” Vervolgens
werd er gewerkt van ’s ochtends
vroeg tot ’s avonds laat. Dat is in
Nederland wel anders, vinden Haydar en zijn vrouw Foroozan, die een
soortgelijke jeugd heeft gehad. “Iedereen houdt zich hier aan de regels
van op tijd komen en op tijd weer
naar huis. Maar dat betekent niet
dat we hier minder hard werken.”

“Foroozan en ik hebben goede
vrienden in Zwolle. Zij komen ook
uit Afghanistan en zij zijn helemaal
in Nederland geïntegreerd. Zij
waren ons voorbeeld toen wij in Nederland kwamen en zij hebben ons
veel geholpen. Wij zijn veel bij het
MST en Vluchtelingenwerk geweest
voor hulp en om de Nederlandse
taal te leren en we zijn vrijwilligerswerk blijven doen. In het begin
moesten we veel om hulp vragen.
We konden brieven niet lezen en
het Nederlandse papierwerk gaf
veel problemen, dat vonden wij heel
vervelend. MST heeft ons hiermee
veel geholpen. We wilden zo snel
mogelijk integreren en onze eigen
dingen regelen, maar tegelijkertijd
dingen van de Afghaanse cultuur
behouden. Je kunt niet vergeten
waar je vandaan komt, want dat
vormt je ook tot wie je bent, ook
de moeilijke dingen die we hebben
meegemaakt. We proberen onze
kinderen tweetalig op te voeden en
de juiste normen en waarden mee
te geven. Zij hoeven later niet in de
kleding te werken als ze dat niet
willen. Ze moeten iets gaan doen
wat ze leuk vinden en in kunnen
doorgroeien.”
Het was Haydars droom om een
eigen winkel te openen. Na lang
zoeken vindt hij een pand op de
Korvelseweg. Hij twijfelt geen
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Voor Haydar is de keuze met wie
hij trouwt al bepaald. Dit pakt
gelukkig goed uit en samen krijgen
Haydar en zijn vrouw twee kinderen. Het gezin vlucht naar Nederland en komt hier in een asielzoekerscentrum in Deventer terecht.
Hier moeten zij opnieuw beginnen
met het opbouwen van een bestaan.
“In Afghanistan hadden we een
eigen winkel en een huis. In Nederland hadden we ineens niks meer.”
Haydar is vanaf het begin gemotiveerd om zijn leven in Nederland
op te bouwen. In acht maanden
rondt hij zijn inburgeringstraject af
en begint hij met solliciteren. Ook
zijn vrouw doorloopt dit traject en
samen ontwikkelen zij zich verder
in Nederland. In 2014 begint Hay-

dar met vrijwilligerswerk. “Van de
gemeente hoefde het niet, maar ik
kon niet zomaar thuiszitten. Naast
het vrijwilligerswerk ben ik blijven
solliciteren. Daarna ben ik begonnen met een stage bij een atelier
in Udenhout. Vanuit daar ben ik
doorgegroeid naar een vaste baan
als kleermaker bij een grote herenkledingzaak en nu heb ik mijn eigen
winkel. Ik doe dit werk nu 29 jaar
en vind het nog steeds leuk om te
doen. Ik ben er mee opgegroeid.”
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moment en huurt het. “Wij zijn hier
nu gewend en staan altijd positief in
het leven. Ik heb heel hard gewerkt
om te komen waar ik nu ben. Van
thuis uit heb ik meegekregen dat je
altijd door moet groeien, niet alleen
als je jong bent. Je kan niet stil

blijven staan in het leven, je moet
blijven leren. Daar geloof ik in.
Daarom hebben we nu deze winkel
en willen we zeker nog uitbreiden.”
Hoe dit er precies uitziet, houden
Haydar en Foroozan nog even voor
zichzelf.

Samen redzaam
Ali (40 jaar) en Jamal (45 jaar)
komen beiden uit Somalië. Ze hebben ieder een eigen kamer in een
huis waar nog vier andere mensen
wonen. In het huis woont maar een
Nederlander. Ali is als 14 jarige
naar Nederland gekomen. Hij heeft
op de HAVO gezeten, maar vanwege een busongeluk heeft hij een
hersenbeschadiging opgelopen en
sindsdien heeft hij last van epileptische aanvallen. Gelukkig hebben ze
de aanvallen met medicatie grotendeels onder controle gekregen. Hij
kan Nederlands lezen en begrijpen,
maar kan niet schrijven.
Jamal heeft in Somalië nooit op
school gezeten. Hij heeft vrijstelling voor inburgering gekregen. Hij
spreekt en begrijpt geen Nederlands. Hij is van boerenafkomst,
vroeger had hij 50 kamelen.
Ali is via Zuid-Limburg, Engeland
in Tilburg terecht gekomen. Jamal

is na zijn scheiding uit Rotterdam
vertrokken en naar Tilburg verhuisd. De beide mannen kennen
elkaar nog uit Somalië. Ali helpt
Jamal met het vertalen van Nederlandse teksten, maar ook met
internetbankieren. Mocht Ali een
epileptische aanval krijgen dan
staat Jamal voor hem klaar.
Menss probeert de situatie van de
twee mannen structureel aan te
pakken. Allerlei praktische zaken, zoals het aanvragen van een
Digid en Meedoen regeling worden
geregeld. Ze worden ingeschreven
als woningzoekenden. Menss wil
helpen, maar hen ook uitdagen
om aan hun basisvaardigheden, ze
moeten hierin zelfstandiger worden,
daarom volgen ze nu computerlessen en een spreekvaardigheidscursus bij het MST. Ali droomt van een
betaalde baan. Hij verstaat goed
Nederlands, maar kan vanwege zijn

hersenbeschadiging niet goed schrijven en zoekt soms naar woorden.
Menss ondersteunt hem helpen met
het schrijven van sollicitatiebrieven.
Beiden gaan aan de slag als vrijwilliger in een project dat zich speciaal
richt op Somalische mensen.
Ali gaat nu regelmatig naar de fitness, hij betaalt dit via de Meedoen
regeling. Het MST onderzoekt de
mogelijkheden om te gaan voetballen, daar leer je veel nieuwe
Nederlandse mensen kennen. Jamal
wil graag leren zwemmen, hij is
bang voor water. Dagelijks komen
ze naar het MST voor een cursus,
vrijwilligerswerk, te eten en om
mensen te ontmoeten, het MST is
een plaats waar zij met Nederlanders in contact komen.
Ali gaat sparen en hoopt dat in de
toekomst zijn vrouw naar Nederland kan komen. Hij wil samen met
haar een nieuw bestaan opbouw.
Jamal heeft vrijstelling voor inburgeren, maar wil over vijf jaar zelf
de krant lezen, tot die tijd zijn zij
samen redzaam.
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