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Eigen regie 
Ontheemden 
in Afghanistan 
bouwen zelf 
hun huis

Nieuw bestaan 
“Mijn jongste 
heeft nog nooit 
in een huis 
gewoond”

Een 
veilig 
huis, 
ver 
van 
thuis
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EVEN ONTSPANNEN 
MET EEN KLEURBOEK
Au! Een prikje is nooit leuk. Moises 
uit Venezuela zit bij te komen van 
zijn kindervaccinatie. Hij is met zijn 
familie naar Chili gevlucht vanwege 
de crisis in zijn land. Omdat hij zo 
dapper was, heeft hij een kleurboek 
gekregen om weer even te kunnen 
spelen. UNHCR heeft dit  kleurboek 
speciaal gemaakt voor gevluchte 
kinderen die in Chili verblijven. 
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Een basisbehoefte 
voor ons allemaal
De dagen worden kouder en korter, terwijl we werken aan 
dit magazine over onderdak. Ik denk aan de verhalen van 
Mohammad uit Afghanistan, die jarenlang met zijn gezin 
van bouwval naar bouwval verhuisde. En aan Maria uit Mali, 
die doorweekt van de regen haar tent probeert te stutten, 
om haar kinderen te beschermen. Hun dagelijkse kou en 
stress moeten onvoorstelbaar zijn geweest.

Veilig onderdak is één van de eerste basisbehoeften van 
mensen op de vlucht. Daarom biedt UNHCR wereldwijd  
aan mensen een plek waar ze veilig kunnen leven. U kent 
misschien onze witte UNHCR-tenten van beelden uit het 
nieuws. Deze worden direct ingezet om mensen na een 
ramp of crisis te huisvesten. Bijvoorbeeld na de verwoestende 
vulkaanuitbarsting in de Democratische Republiek Congo. 
In de beeldreportage op pagina 12 ziet u hoe UNHCR er 
zo snel mogelijk voor tentzeil en bouwmaterialen zorgde. 

Een tent is snel opgezet, maar geen oplossing voor een 
 lange periode. Op pagina 9 leest u hoe we vluchtelingen 
helpen om met bijvoorbeeld bamboe hun noodonderkomen 
te verbeteren. Zelf meebouwen waar het kan is belangrijk. 
Mensen kunnen hun huis naar eigen behoefte indelen en 
bouwen tegelijk aan hun waardigheid. Een mooi voorbeeld 
hiervan is het Cash for Shelter project in Afghanistan.  
Op pagina 6 leest u hoe Mohammad een bouwbudget en 
kennis kreeg om met zijn gezin een huis te bouwen. 

Of het nu een noodtent is of een huis, uw steun biedt mensen 
op de vlucht een veilig onderdak, waar ze op adem kunnen 
komen en kunnen bouwen aan een 
nieuw bestaan. Hartelijk dank 
voor uw betrokkenheid!

 

Claire de Rooij  
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NIEUWS & TIPS

BEDRIJVEN 

Blij met bescherming 
Een grote glimlach, verstopt achter gloednieuwe mondkapjes.  
De  Venezolaanse Angel en zijn zoon zijn blij dat ze zich  kunnen  
beschermen dankzij onze partner UNIQLO. In 2006 gaf het bedrijf  
een genereuze donatie van kleding aan 
 families op de vlucht. Sindsdien is 
 UNIQLO uitgegroeid tot een onmisbare 
partner en heeft talloze donaties 
gedaan die grote impact  hebben 
op de levens van vluchtelingen. 
Afgelopen zomer konden  
1 miljoen gevluchte mensen 
 in Egypte, Irak, Argentinië  
en Chili rekenen op  
mondkapjes. 

 unhcr.nl/watjijkandoen

Sander Brinkhuijsen is personal trainer in  Amsterdam.  Omdat het leed van 
de Afghanen hem zo aangreep, besloot Sander dat hij ook zijn steentje 
wilde bijdragen. Daarom organiseerde hij een bootcamp training in het 
Amsterdamse Bos waarvan de hele opbrengst, 450 euro, naar onze hulp 
aan mensen in Afghanistan gaat. Ontzettend  
bedankt voor je geweldige inzet Sander! 

 unhcr.nl/inactie

Donateur in actie

Syrische 
muhammara 
met walnoot

ACTIE

RECEPT

Muhammara is een bijgerecht uit 
het Midden-Oosten dat niet mag 
ontbreken bij een traditioneel diner. 
Leuk om zelf een keer te maken! 

Aantal personen 4 tot 5 

Ingrediënten
5 tomaten, fijngehakt
3 uien, gesneden
5 el. granaatappelmelasse
4 el. rode peper pasta
4 tl. olijfolie
1 tl. zout
¼ tl. zwarte peper
¼ tl. kaneel
walnoten en peterselie om te garneren

Instructies 
• Snijd de uien en tomaten fijn.  

Maal de tomaten vervolgens  
2 minuten in een blender.

• Doe de gesneden uien met de  
olijfolie in een pan en bak tot ze 
goudbruin zijn. Voeg dan de  
tomaten, rode peperpasta, zout, 
zwarte peper en kaneel toe.

• Blijf het mengsel roeren tot het 
 gelijkmatig is gemengd, voeg  
dan de granaatappelmelasse toe 
en blijf twee minuten roeren.

• Haal de pan van het vuur en laat 
het afkoelen tot kamertemperatuur.

Om te serveren: voeg stukjes ui, 
walnoot en een beetje peterselie 
toe. Muhammara is een goede optie 
voor op een boterham of  burger  
met vlees of vis.

eet smakelijk!

http://unhcr.nl/watjijkandoen
http://www.unhcr.nl/inactie


HORIZONTAAL  2 hulp, 4 aarde, 8 droog, 10 opwelling van water uit de 
grond, 11 wasmiddel, 12 meanderende ........., 14 welzijn, 15 duurzame 
ontwikkelingsdoelstelling VERTICAAL 1 water, 2 smetteloos, 3 schoon,  
5 beschutting, 6 slok, 7 zeef, 10 waterstroom, 13 aroma
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KIJKTIP 

Kabul, City in the Wind 
“Pas op je broers en vermijd  drukke plaatsen. Er kunnen 

 zelfmoordaanslagen zijn.” De  jonge tiener Afshin uit Kaboel  
is plotseling hoofd van de familie als zijn vader om  

veiligheids redenen naar Iran vlucht. De documentaire  
‘Kabul, City in the Wind’ gaat over twee broertjes, Afshin en 
 Benjamin, die nooit vrede hebben gekend. Een  aangrijpend 

verhaal over de gevolgen van oorlog, maar ook over de 
schoonheid en de enorme levenslust van Afghanen. 

Documentairemaker 
Aboozar Amini vluchtte 

op 14-jarige  leeftijd vanuit 
Afghanistan naar Nederland 

en keerde terug om het 
leven en de dromen van 

mensen in Kaboel vast te 
 leggen. De documentaire 

is te zien op Cinetree.

UNHCR 
jubileum Podcast
Dit jaar staan we stil bij het 70-jarig bestaan van 
UNHCR. De afgelopen zeven decennia zijn er 
door een toenemend aantal conflicten miljoenen 
mensen op de vlucht geslagen. In onze nieuwe 
zevendelige podcastserie gaat u terug in de  
tijd naar deze keerpunten in de geschiedenis.  
De  aangrijpende verhalen worden verteld  
door  vluchtelingen en hulpverleners. 

Luister de podcast Forced to Flee 
via Spotify, Apple Music, Stitcher 
of op unhcr.nl/podcast.  

Tips?
Heeft u leuke tips? Wilt  

u reageren op de inhoud  
van het magazine? Of ziet u 
graag uw actie hier terug? 
Stuur dan een e-mail naar 

donateursnl@unhcr.org

LUISTERTIP 

WINACTIE

Puzzel mee en win
Iedereen heeft recht op schoon drinkwater en  hygiëne, 
ook mensen op de vlucht. Het merk  Marie-Stella-Maris 
verkoopt luxe verzorgings producten en mineraalwater  
en doneert een  percentage aan het realiseren van  allerlei 
duurzame waterprojecten. Speciaal voor  UNHCR-  
donateurs verloot Marie-Stella-Maris acht giftsets met  
een hand- en lichaamszeep en een bodylotion. 

Wilt u ook kans 
maken op de giftset? 
Ga dan aan de slag met 
de kruiswoordpuzzel  
en stuur het antwoord  
naar actie@unhcr.org

Antwoord:
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Mohammads familie is niet de 
enige die moeite heeft om een 
huis te vinden en de huur te 

betalen. Er zijn 3,5 miljoen mensen op  
de vlucht binnen Afghanistan, van wie 
meer dan 600.000 mensen sinds begin 
dit jaar. Sommigen kunnen intrekken bij 
familieleden, maar de meesten moeten 
het doen met gammele onderkomens. 
Zoals tenten in informele kampen of 
krappe en te dure huurwoningen,  
vaak zonder stromend water en toilet.

Droom in vervulling 
Het Cash for Shelter project bracht een 
droom in vervulling voor de familie van 
Mohammad. Het gezin ontving financiële 
steun van UNHCR om hun eigen huis te 

CASH FOR SHELTER PROJECT  
IN AFGHANISTAN

Acht jaar geleden vluchtten Mohammad 
Daud (65) en zijn gezin voor het geweld in 
hun regio. Ze trokken naar Kandahar in het 
zuiden van Afghanistan, maar vonden daar 
nergens een veilige woning. “We trokken 
van de ene bouwval in de andere bouwval. 
Ons laatste huis was zó slecht, dat de 
 kinderen niet dichtbij de muur mochten 
zitten. Voor het geval de boel zou instorten.” 

REPORTAGE

AFGHANEN 
KRIJGEN 
HULP MET 
ONDERDAK



“Ook al is het  
leven zwaar, ik ben 
ontzettend blij dat  
we een veilig thuis 
hebben.”
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bouwen, net als 600 andere kwetsbare 
ontheemde families. Daarnaast kregen 
ze ook technische onder steuning om 
het huis met twee kamers en een bad-
kamer te bouwen. Het geld werd in  
drie termijnen verstrekt naar mate de 
bouw vorderde.

“De muren waren nog nat”
Veel tijd om hun huis te bouwen hadden 
ze niet, want ondanks de belabberde 
staat van hun huurhuis, verdubbelde  
de eigenaar de huur. Tot overmaat van 
ramp dreigde hij met uitzetting als de 
familie de huur niet kon betalen. Nog 
voor hun nieuwe huis af was, moesten 
Mohammad en zijn gezin verhuizen.  
"De muren waren nog nat," vertelt hij. 

"We bedekten de vloer van een kamer 
met een plastic zeil. De kamers hadden 
nog geen ramen." 

Handige jongens
Mohammad gebruikte een deel van  
zijn budget om lokale bouwvakkers in  
te huren. Met hun hulp was het huis in 
drie maanden gebouwd. De zoons van 
Mohammad ontpopten zich tot ware 
vakmannen en bouwden eigenhandig 
een extra kamer, een keuken en een 
muur. Na tien jaar heeft het gezin 
 eindelijk een veilig thuis. 

 unhcr.nl/afghanistan

Afghanen zwaar getroffen
Afghanistan wordt al jaren geteis-
terd door gewapende conflicten en 
extreme droogte als gevolg van 
klimaatverandering. In 2020 kwam 
daar de coronacrisis bovenop.  
De recente machtsovername door 
de Taliban maakt de situatie voor 
veel Afghanen nog nijpender. Er zijn 
nu meer dan 3,5 miljoen mensen op 
de vlucht. Zij en miljoenen anderen 
zijn afhankelijk van humanitaire 
hulp. Mede dankzij uw steun is  
UNHCR direct in actie gekomen.  
Zo kunnen we noodhulp verlenen, 
onderdak bieden en zorgen voor 
onderwijs. 

http://unhcr.nl/afghanistan
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VAN 
TIJDELIJKE 
TENT TOT 
VEILIG THUIS
Een thuis is meer dan vier muren en een 
dak. Het is de plek waar je herinneringen 
maakt en waar je je veilig en geborgen 
voelt.  Vluchtelingen moeten in hun zoek-
tocht naar veiligheid hun thuis achterlaten. 
Dankzij uw steun biedt UNHCR deze 
mensen een veilig onderkomen tijdens één 
van de meest ingrijpende gebeurtenissen  
in hun leven. Omdat een acute noodsituatie 
andere oplossingen vergt dan langdurige 
opvang, zijn er drie soorten onderdak.

REPORTAGE

VERSCHILLENDE SOORTEN ONDERDAK 
VOOR MENSEN OP DE VLUCHT 
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Razendsnel veel mensen 
huisvesten
In Myanmar escaleerde het  
geweld tegen de Rohingya 
 ongekend snel. Hele dorpen 
 werden platgebrand en velen 
werden gedood. In slechts 
 enkele  maanden tijd staken 
 honderdduizenden Rohingya- 
vluchtelingen de grens met 
Bangladesh over. In razendsnel 
tempo moest UNHCR samen 
met partners en de Bengaalse 
regering een vluchtelingenkamp 
opzetten om hen noodonderdak 
te bieden.

Toekomstbestendig ontwerp
Wanneer grote aantallen mensen 
tegelijk op de vlucht slaan, bieden 
we hen basis noodopvang. 
 Hierbij maken we zoveel moge-
lijk gebruik van lokale materialen. 
Als de situatie het toelaat, hel-
pen we mensen om zelfstandig 
een onderkomen te bouwen dat 
voldoet aan hun eigen wensen 
en behoeften. Het uitgangspunt 
is een eenvoudig ontwerp, waar-
in rekening wordt gehouden met 
de langere termijn. Als de crisis 
aanhoudt, kunnen deze wonin-
gen gemakkelijk worden aan-
gepast naar tijdelijk onderdak.

Tijdelijk 
onderdak

Duurzaam 
onderdak

Nood- 
onderdak

Als terugkeren nog  
niet kan
Nadat honderdduizenden 
 Rohingya-vluchtelingen waren 
voorzien van eerste noodopvang, 
brak de volgende fase in de 
huisvesting aan. De noodtenten 
zijn snel op te zetten en geschikt 
voor een acute situatie, maar niet 
stevig genoeg voor moesson-
regens en overstromingen.  
Daarom kunnen we materialen 
en ondersteuning bieden voor 
het bouwen van tijdelijke bam-
boe woningen, die in dit geval 
beter bestand zijn tegen het 
klimaat in Bangladesh. Deze 
woningen zijn op palen gebouwd 
en kunnen verstevigd worden 
met zeil en ander materiaal.

Veilig en waardig
Tijdelijke opvang biedt meer 
bescherming en waardigheid en 
mensen voelen zich er veiliger. 
Er zijn talloze vormen van tijdelijk 
onderdak, maar kenmerkend is 
dat mensen hun woning kunnen 
blijven verbeteren met hulp van 
de door UNHCR geleverde 
 materialen en kennis.

Een nieuwe toekomst 
opbouwen
In het kamp Mahama in Rwanda 
leven meer dan 70.000 Burundese 
vluchtelingen, voornamelijk vrou-
wen en kinderen. Zij zijn gevlucht 
voor het gruwelijke geweld en 
de vervolgingen in Burundi. De 
opvang van deze vluchtelingen 
duurt al tientallen jaren en er is 
geen zicht op terugkeer. Daarom 
hebben zij duurzame woningen, 
zodat ze in veiligheid een nieuwe 
toekomst op kunnen bouwen.

Lokale context
In duurzame woningen moeten 
mensen een lange periode 
 kunnen wonen. UNHCR houdt 
daarom rekening met omgevings-
factoren zoals klimaat, culturele 
gewoontes, lokale bouwmateria-
len en de geografische ligging. 
Ook is het belangrijk dat de 
 bewoners meedenken en idealiter 
meebouwen aan het huis.  
Zo wordt het echt hun eigen 
thuis; een plek waar ze nieuwe 
herinneringen kunnen maken.

 unhcr.nl/onderdak

1 2 3

http://unhcr.nl/onderdak
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Je land moeten ontvluchten is een dramatische, ingrijpende 

gebeurtenis. UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, beschermt en 

steunt vluchtelingen over de hele wereld. Maar UNHCR doet nog 

meer. Samen met Land Life Company én de bewoners werd de 

omgeving van vluchtelingenkamp Minawao in Kameroen herbebost. 

Het planten van ruim 360.000 bomen vergroende het dorre 

landschap, zorgde voor schaduw, welzijn en voedsel. En het 

creëerde werk gelegenheid voor honderden mensen.

UNHCR ontvangt een jaarlijkse bijdrage van de Postcode Loterij. 

Dankzij onze deelnemers kunnen wij behalve UNHCR meer dan 150 

andere organisaties ondersteunen. Sinds de oprichting van de 

Postcode Loterij in 1989 hebben we al ruim € 7,1 miljard aan goede 

doelen kunnen schenken.

Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl

Dankzij u.

Samen 
planten 
we een 
leefbaarder 
leven.
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VERGETEN CRISIS

VENEZUELA
De vergeten crisis in Venezuela is één van de grootste 
vluchtelingen crises ter wereld. De jarenlange sociale, 
 economische en politieke onrust eist een zware tol. De bevolking 
lijdt  ernstig onder schending van de mensenrechten, onder-
drukking en armoede. Salaris en spaargeld zijn niets meer waard 
en er is dringend behoefte aan voedsel, onderdak en medische 
 voorzieningen. Miljoenen Venezolanen zijn gevlucht in de hoop 
elders een nieuw leven op te bouwen. Hierdoor ligt er een  
grote druk op andere landen in de regio. UNHCR biedt 
basisvoor zieningen, onderdak en bescherming langs de  
grenzen en in de gastlanden.

 unhcr.nl/venezuela

Wat is  
er aan de

hand?

+ 5,9 miljoen 
vluchtelingen en migranten 

komen uit Venezuela

2,6 miljoen
Venezolanen hebben een 
verblijfsvergunning

17 landen 
in Latijns-Amerika en de 

Cariben huisvesten  
4,6 miljoen Venezolanen 

171.127  
Venezolanen zijn erkend  
als vluchteling 

1.500
Venezolanen verlaten  

dagelijks hun thuisland

851.119 
Venezolanen zijn in 
 afwachting van  
hun verblijfsvergunning 

Onze resultaten in 2021 voor gevluchte Venezolanen: 

594.000  
mensen hebben 

we alleen al 
geholpen tussen 
januari en april

303.793  
mensen werden 

juridisch
bijgestaan

233.000  
mensen kregen 

keukensets, 
jerrycans en 

muggennetten

39.408 
mensen 

ontvingen 
hygiënekits

37.618 
mensen 

kregen cash 
assistance* 

22.434  
mensen 
kregen 

onderdak

* Financiële hulp waarmee ze datgene kunnen kopen wat zij het hardst nodig hebben.

http://unhcr.nl/venezuela
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Na bijna twintig jaar slapen is één  
van de meest actieve en gevaarlijke 
vulkanen ter wereld, Nyiragongo in de 
Democratische Republiek Congo (DRC), 
afgelopen mei weer uitgebarsten.  
Duizenden mensen zijn te voet hun 
huizen ontvlucht. Bepakt met matrassen 
en andere bezittingen terwijl de lava 
naar Goma stroomde en onderweg  
dorpen platbrandde. Velen van hen 
werden verwelkomd door gastgezinnen 
in omliggende gebieden. UNHCR  
verleende direct hulp en bracht de  
behoeften van de getroffen gemeen-
schappen in kaart.

BEELDREPORTAGE

VLUCHTEN 
VOOR 
DE LAVA 
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  Jean Twangano (74) en Esperance Muhoza (40) 
staan op warme rotsen van afgekoelde lava. Op 
deze plek stond hun huis, waar zij met hun zeven 
kinderen woonden. “Ik zag de rode lava de berg 
afstromen. We vluchtten naar de nabij gelegen 
heuvel op zoek naar veiligheid,” zegt Jean.
Foto: © UNHCR/Guerchom Ndebo

  “Terwijl de vulkaan uitbarstte en we op de 
nabijgelegen heuvel stonden, voelden we de 
hitte van de lava in de vallei op ons afkomen.”
Foto: © UNHCR/Guerchom Ndebo

“We zijn alles kwijtgeraakt”
“We zagen alles voor onze ogen verwoest worden 
– ons huis, het land waar we vroeger op werkten. 
Nu zijn wij en onze dorpsgenoten onze huizen en 
werk kwijt.”
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UNHCR biedt directe noodhulp 
Ongeveer 120.000 mensen die op de vlucht waren 
voor de uitbarsting van de vulkaan Nyiragongo in 
Goma zijn aangekomen in de stad Sake, 25 kilometer 
verderop. UNHCR is onmiddellijk begonnen met  
het in kaart brengen van de behoeften en het 
verlenen van hulp aan mensen op de vlucht. 

UNHCR werkt nauw samen met de regering, lokale 
gemeenschappen en andere partners om ontheem-
de mensen te helpen door onderdak, noodhulp-
goederen en bescherming te bieden.  

  Deze moeder heeft net zeil en bouwmaterialen 
opgehaald waarmee ze haar onderkomen kan 
verstevigen.  
Foto: © UNHCR/Guerchom Ndebo
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  UNHCR-medewerkers delen materiaal uit  
voor het bouwen van noodonderkomens. 
Foto: © UNHCR/Guerchom Ndebo

  Twee Congolese jongetjes spelen gelukkig  
weer zorgeloos voor het tijdelijke onderkomen  
van hun familie.  
Foto: © UNHCR/Eugene Sibomana

  Baraka Enock (33) vluchtte eind mei uit Goma 
naar Sake en helpt UNHCR nu met het bouwen  
van de noodonderkomens. "Door hier te werken 
kan ik wat geld verdienen, waardoor mijn gezin  
kan eten", zegt hij. “Nadat we uit Goma vluchtten 
had ik geen inkomen meer, en was ik bang dat  
mijn familie honger zou lijden. Nu ben ik blij dat  
ik mijn gemeenschap kan helpen én voor mijn  
gezin kan zorgen.”   
Foto: © UNHCR/Guerchom Ndebo



Bouw mee aan de toekomst 
Wereldwijd zijn meer dan 82 miljoen mensen 
gedwongen op de vlucht voor oorlog, geweld en 
vervolging. Deze mensen hebben hun thuis  
en oude leven noodgedwongen achter moeten 
 laten, op zoek naar veiligheid voor zichzelf en 
hun gezin.
UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, biedt 
hen opvang, onderwijs en werkgelegenheid, 
zodat zij kunnen bouwen aan een nieuwe toe-
komst. Deze wens leeft ook bij jongeren, zoals 
Mohamed. 
 
Met uw nalatenschap aan UNHCR bouwt u mee 
aan de toekomst van mensen op de vlucht. 
Bent u benieuwd hoe u een 
duurzame impact kunt maken? 
Neemt u dan voor een vrij-
blijvend gesprek contact op 
met Karien Jeekel- van Acker 
via jeekel@unhcr.org of 070 - 
250 18 15.

www.unhcr.nl/nalaten

( Advertentie )

“Ik geloof in een 
betere toekomst voor 
mij en mijn familie.” 

- Mohamed

Mohamed (17) is zes jaar geleden met zijn familie 
 gevlucht voor het conflict in Mali. Ze wonen nu in 
Burkina Faso, maar helaas wordt ook dit land 
geteisterd door geweld. Dit heeft grote gevolgen 
voor Mohameds toekomst. De leraren van zijn 
school zijn gevlucht en niet meer teruggekomen. 

Doorzetters
Ook zonder docenten maken Mohamed en zijn vrienden er het 
beste van omdat ze geloven in een betere toekomst voor zichzelf 
en hun familie. “Bij mijn beste vrienden voel ik me veilig. We stude-
ren nu thuis uit onze werkboeken - Engels, Frans en wiskunde. Zo 
blijven we leren.”
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schap blijvend 
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Mijn naam is Ivo Freijsen en ik ben  
56 jaar. Na een lange loopbaan in 

de internationale humanitaire hulp, werk 
ik nu voor UNHCR in Iran. Samen met 
mijn team werk ik aan het verbeteren 
van de  situatie van vluchtelingen en 
onge documenteerden. Sinds de 
machts overname door de Taliban zien  
we een grote toename van Afghaanse 
vluchtelingen. We zijn al maanden  
hard aan het werk om extra hulp-
verlening op te zetten. Dit vergt veel 
dialoog met de Iraanse regering, die  
om begrijpelijke redenen terughoudend 
is. De economische situatie is instabiel 
en Iran huisvest al meer dan 3 miljoen 
vluchtelingen. 

Wensen en dromen
Juist omdat deze crisis al zo lang duurt, 
zijn vasthoudendheid, creativiteit en 
daadkracht nodig. Mensen op de vlucht 
houden hoop. Ik zie het daarom als mijn 
plicht om niet alleen hun noden, maar 
ook hun hoop, wensen en dromen onder 
de aandacht te brengen. In ons dagelijks 
werk kijken we bijvoorbeeld hoe we de 
kennis en vaardigheden van deze 
mensen kunnen ondersteunen.  

Een beetje kwaadheid in je hart
Uitdagingen en obstakels zijn er genoeg, 
dat hoort erbij. De kunst is om het je 
allemaal niet te persoonlijk aan te trek-
ken. Tegelijkertijd moet je een beetje 
‘kwaadheid in je hart’ houden. Dat  

geeft je de drive om door te gaan.  
Ik put veel energie uit de gesprekken  
die ik met gevluchte mensen heb,  
zoals de 67- jarige Besmellah. Vanwege 
doods bedreigingen konden zijn 
kinderen in Afghanistan niet meer  
naar school. Het gezin offerde alles 
en op vluchtte naar Iran. Dochter 
Parisa (16) werkt hier keihard op school 
en haar grootste wens is dat ze kan 
gaan studeren.

Gelukkig ook lichtpuntjes 
Wereldwijd pleit UNHCR voor inclu sief 
beleid, zodat vluchtelingen gebruik 
 kunnen maken van bestaande voor-
zieningen in het gastland. Iran pakt  
dit goed aan en biedt bijvoorbeeld 
onderwijs. Dit heeft ertoe geleid dat  
de ge letterdheid onder Afghanen  
van 6% tot 66% is toegenomen! 
 
Nu meer Afghanen op de vlucht slaan, 
blijven wij ons hard maken voor dit 
soort structurele op lossingen. Het is 
van groot belang dat er internationaal  
meer steun komt voor Iran, zodat  
het meer Afghanen een toekomst 
kan bieden. 

In deze gastcolumn ver tellen Nederlandse 
mede werkers over hun ervaringen  
tijdens hun werk voor UNHCR. 

GASTCOLUMN

PERSONALIA
Naam
Ivo Freijsen 
Woonplaats
Teheran, Iran  
Functie
UNHCR Vertegen- 
woordiger Iran

Dank u wel!!

Ivo Freijsen

Ivo Freijsen 
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UNHCR bouwt in Quallam samen 
met haar partners aan sterke en 
duurzame huizen voor vluchte-

lingen. Het verhuizen van vluchtelingen 
uit tentenkampen naar lokale gemeen-
schappen is een topprioriteit voor 

UNHCR en de regering van Niger. Het 
land biedt onderdak aan tienduizenden 
mensen uit Libië en Mali en de situatie is 
voor veel vluchtelingen nijpend. In de 
komende anderhalf jaar worden hier 
maar liefst 1.000 huizen gebouwd, zowel 
voor vluchtelingen als voor andere 
kwetsbare Nigerezen. 

Dankzij het huis kan Mariam 
bouwen aan haar toekomst
“Dit huis zal ons leven veranderen”, zegt 
Mariam. Voor haar baby Osmana wordt 
het haar eerste echte huis. “Tijdens het 
regenseizoen moest ik onze tent steeds 
opnieuw opbouwen en stutten. Nu zal 
het veiliger zijn, je kunt het absoluut niet 
vergelijken.”
Mariam en haar gezin kunnen met  
hun nieuwe huis bouwen aan een beter 
bestaan. Ze zullen weer onderdeel  

Vijf jaar lang vluchtte ze met haar kinderen van het  
ene naar het andere tijdelijke onderkomen. Mariam is 
een 25-jarige vluchteling en moeder van vier. Ze zit  
op een nieuw gemetseld muurtje, een veelbelovend 
begin van haar nieuwe thuis in Ouallam, Niger. Mariam 
vluchtte te voet met haar kinderen uit Menaka in het 
zuidoosten van Mali. Na vijf jaar lang overleven in  
tentenkampen, zal ze nu als één van de eersten in  
een huis in deze nieuwe gemeenschap gaan wonen. 

PORTRET

Eindelijk 
thuis

  bekijk de video

https://www.youtube.com/watch?v=zfaBjz4kdJY&feature=youtu.be
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zijn van een lokale gemeenschap en  
dit helpt hen om zich thuis te voelen.  
In hun nieuwe woonplaats krijgen ze 
hun fundamentele rechten terug, zoals 
de vrijheid om zich te verplaatsen, te 
werken, naar school te gaan of een 
dokter te bezoeken. Zo kunnen Mariam 
en haar vier kinderen zelfstandig leven 
en een toekomst opbouwen.

Samenwerking tussen 
 vluchtelingen en lokale 
 gemeenschap
De huizen worden van stevige bak-
stenen gebouwd op grote percelen, 
zodat er voor elke familie voldoende 
ruimte is. Zo wordt Quallam een veilig 
toevluchtsoord voor Mariam en haar 
gezin. De huizen kunnen 25 tot 30 jaar 
meegaan in het barre woestijn klimaat 
van Niger. Binnenkort wordt er een 
basisschool gebouwd, waar ook de 
kinderen van Mariam onderwijs kunnen 
volgen. Daarnaast versterkt het 
bouw  project de sociale cohesie: de 
helft van de 400 banen voor het 
bouwen van de huizen gaat naar de 
lokale gemeenschap, de andere helft 
naar vluchte lingen uit Mali. Zij aan zij 
bouwen ze aan hun toekomstige 
gemeenschap. 

Het UNHCR Magazine wordt 
uitgegeven door UNHCR 
Nederland en is er voor alle 
donateurs en supporters van 
de VN-Vluchtelingenorganisatie. 
Het magazine verschijnt  
twee keer per jaar.

Foto cover
© UNHCR/Eugene Sibomana
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COLOFON

Ondanks armoede in 
Niger, zijn vluchtelingen 
welkom
Niger vangt momenteel de 
schokken op van crises die zijn 
uitgebroken in de turbulente 
Sahel-regio. Na de revolutie 
van 2011 in Libië en een conflict 
in Mali in 2012 sloegen tien-
duizenden mensen op de 
vlucht naar Niger. Nu is het 
land een thuisbasis voor meer 
dan 215.000 mensen op de 
vlucht en dit aantal stijgt dage-
lijks. In de afgelopen weken 
kwamen er alleen al in Quallam 
600 vluchtelingen aan. Niger  
is een van de armste landen  
ter wereld, maar ook een van 
de meest genereuze voor 
vluchtelingen.  

“In het regenseizoen 
stortte de tent steeds in”

mailto:donateursnl@unhcr.org
http://www.unhcr.nl
https://www.facebook.com/UNHCR.Nederland
https://www.instagram.com/unhcr_nederland/
https://twitter.com/UNHCR_Nederland
https://www.youtube.com/user/UNHCRNetherlands
https://www.facebook.com/UNHCR.Nederland
https://twitter.com/UNHCR_Nederland
https://www.instagram.com/unhcr_nederland/
https://www.youtube.com/user/UNHCRNetherlands


  De 5-jarige Dayana laat vol trots de tent zien waar ze met haar ouders en broers en zussen 
woont in Maicao, Colombia. De familie is gevlucht voor de crisis in Venezuela en bij aankomst 
sliepen ze noodgedwongen op straat. Nu heeft het gezin een veilige plek en kijken ze hoopvol 
naar de toekomst. Foto: © UNHCR/Andrew McConnell
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