
Semhar woont sinds twee weken in
Salem en laat Van der Plas haar
kamer zien. Veel meubels staan er
niet. De jonge vrouw uit Eritrea
moet het nog eigen maken. Op de
vensterbank staat een ansichtkaart
met daarop ’welkom’. 
Met nog negen andere jonge sta-
tushouders start ze in maart met
de interne opleiding tot verpleeg-
kundige en gaat ze de ouderen in
Salem verzorgen. Het is een nieuw
project van zorgorganisatie DSV
dat wonen, werken en leren combi-
neert en zo bijdraagt aan de inte-
gratie van asielzoekers. Ook Sandi
(24) uit Syrië en Awet (24) en Habtit
(27) uit Eritrea hebben onlangs
hun intrek genomen.

Koekjes
De gezamenlijke woonkeuken
waar ze koken, kletsen of een spel-
letje spelen, ziet er al gezellig uit.
Op tafel staat een schaal met koek-
jes en er wordt thee gedronken.
Tussen de stapels boeken ligt een
plattegrond van Katwijk. De jonge-
ren krijgen een spoedcursus Neder-
lands van Nel van der Niet. Ze
leren werkwoorden, kleuren en
proberen kinderverhalen voor te
lezen. Sprake van een taalbarrière
tussen hen en de docente is er niet.
Ze spreken beter Engels dan de
gemiddelde Nederlander. ,,Ze
pakken het snel op en ik vind de
motivatie wonderbaarlijk’’, zegt
Van der Niet die een paar keer per
week lesgeeft. Op meubels in de
woonkeuken, maar ook het raam,
de gang en de muur zijn als extra
leermethode stickers met de woor-
den geplakt.
,,Ik heb nog niet gepraat over de
narigheid die ze hebben meege-
maakt. Dat komt nog wel’’, zegt ze.
,,Ik wil daar de tijd voor nemen. Ik

vroeg laatst wel aan Semhar of ze
iets meekrijgt van de boosheid
tegen asielzoekers in Nederland.
Dat was zo. Ik schrok daar best wel
van. Ik hoopte eigenlijk dat dat aan
ze voorbij zou gaan.’’ 
Nel is naast docente, ook een van
de ’buddy’s’ die de studenten weg-
wijs gaan maken in Katwijk, met
bijvoorbeeld een bezoek aan de
bibliotheek of boodschappen doen
op de markt. Semhar en Sandi zijn
al op pad geweest en hebben mee-
gedaan aan een repetitie van het
kerkelijk koor Mare Canto. De twee
glunderen als ze erover praten. Het
was heel leuk, blikt Semhar terug.
,,Speciaal voor ons werden Engelse
liederen gezongen. We voelden ons
welkom.’’ Awets favoriet is het
Katwijkse strand, al vindt hij het er
momenteel erg koud en winderig.

Sollicitatie
De statushouders zijn niet zomaar
voor dit project geselecteerd. Zo is
Sandi in haar thuisland maatschap-
pelijk werker, Semhar ziekenhuis-
verpleegkundige, Awet psychia-
trisch verpleegkundige en Habtit
verloskundige. Het Centraal Or-
gaan opvang Asielzoekers (COA)
deed in asielzoekerscentra de voor-
selectie en vervolgens mochten de
meest gekwalificeerde statushou-
ders op sollicitatiegesprek. 
De procedure was best pittig, her-
innert Awet zich. ,,Ik moest een
IQ-test doen met vragen over taal.
Ik was wel nerveus, maar je moet
gewoon jezelf zijn.’’ De jongeren
voerden daarnaast gesprekken en
de diploma’s - voor zover die er
nog zijn - werden gecontroleerd.
,,Het is belangrijk dat ze in een
hoog tempo kunnen leren’’, legt
Gerard Herbrink, directeur-be-
stuurder van zorgorganisatie DSV
waar Salem onder valt, uit. ,,Ze
moeten binnen een paar maanden
Nederlands spreken én verstaan,
want de opleiding volgen ze in
onze taal.’’ Awet is al een goede
gesprekspartner, maar die woont
hier dan ook al twee jaar. Voor
Sandi en Semhar is dat anders. Die
kwamen vijf maanden geleden pas
in Nederland aan.

Christen
Aan een ketting om Semhars nek
hangt een zilveren kruisje. Een van
de voorwaarden die Herbrink van

te voren had gesteld, is dat de
statushouders christen zijn.
De eerste ontmoeting tussen de
studenten en de bewoners van
Salem in de grote zaal was bijzon-
der. ,,Ze hadden in gebrekkig Ne-
derlands een woordje voorbereid’’,
vertelt Herbrink. ,,Dat vind ik op
zichzelf al heel mooi. Een van de
meisjes vertelde over het zware jaar
dat ze achter de rug had en dat ze
veel tot God had gebeden. Daarmee
legde ze onbewust een verbinding
met de bewoners. Een oudere
vrouw stak haar duimen omhoog,
een paar hadden waterige ogen en
weer anderen klapten. Het was een
emotioneel gebeuren.’’
Toen afgelopen zomer bekend
werd dat in Salem tien statushou-
ders zouden gaan wonen en wer-

ken, riep dat in eerste instantie een
hoop weerstand op. Zo zijn er
onder de Katwijkse bevolking
zorgen over taal- en cultuurver-
schillen, werkloosheid en huisves-
ting. Daarom is er een speciale
werkgroep en een bewonerscom-
missie in het leven geroepen. Die
laatste heeft bijvoorbeeld huisre-
gels opgesteld.

Negatief beeld
Vorige week leidde het project van
DSV landelijk tot politieke commo-
tie. Al bij de uitwerking heeft Her-
brink rekening gehouden met
emoties die het zou kunnen oproe-
pen. De directeur wil het negatieve
beeld dat sommige Nederlanders
van vluchtelingen hebben niet
voeden. ,,Daarom hebben we veel

tijd genomen voor de selectie. Deze
jongeren zijn eigenlijk heel westers
en spreken goed Engels.’’ Eerder
gaf Herbrink aan dat de voorkeur
uitging naar vrouwelijke studen-
ten, maar Awet en Habtit sprongen
er tijdens de sollicitatieprocedure
zo uit, dat hij de twee mannen
heeft aangenomen. 
De 91-jarige Van der Plas heeft zich
in de commissie hard moeten ma-
ken voor het project. ,,Ik ben best
fel geweest’’, grinnikt ze. ,,Het is
zoals het is. Ik vind dat je mensen
die een moeilijke tijd hebben door-
gemaakt, moet helpen een nieuw
bestaan op te bouwen. Een stukje
mededeelzaamheid. Het zijn lieve
mensen. We kunnen elkaar nog
niet altijd verstaan, maar soms zegt
een oogopslag al genoeg. Ze mogen

mij mama Maria noemen.’’
Van der Plas woont een paar ka-
mers verderop, maar zomaar bij
elkaar op bezoek gaan, zit er niet
in. De gang wordt gescheiden door
een gesloten deur. Op een bordje
staat met grote letters ’geen toe-
gang’. Een voorwaarde van de
bewonerscommissie. ,,Maar dat is
niet alleen prettig voor bewoners’’,
meent Herbrink. ,,Het is ook be-
langrijk dat de studenten een eigen
leven kunnen leiden en privacy
hebben. Toch denk ik dat de bewo-
ners uiteindelijk zeggen: Waarom
die deur? Ze zijn toch van ons?’’
Nu Van der Plas de kamers van
haar nieuwe buren heeft mogen
bewonderen, wil ze Semhar, Sandi
en Awet haar thuis laten zien. Op
het nachtkastje staan familiefoto’s.

Een voor een vertelt ze wie er op te
zien zijn. Ze geniet zichtbaar van
hun aanwezigheid. Van een afstand
luistert Herbrink mee. Het project
doet hem denken aan de periode
dat hij zelf als verpleegkundige
werkte. ,,Het is eigenlijk een oud
model. Wie vroeger in de zorg ging
werken, woonde gedurende de
opleiding intern. Het heeft een
functie, want het is goed voor
groepsprocessen. In een verzor-
gingshuis word je op jonge leeftijd
met het leven geconfronteerd: de
dood. Dat met elkaar meemaken,
draagt bij aan de verwerking ervan,
maar ook de groei als persoon en
verzorgende.’’
Herbrink is er van overtuigd dat
dit de beste manier is vluchtelin-
gen zo snel mogelijk te laten inte-
greren. Ze werken, worden opge-
leid, verdienen geld, betalen ka-
merhuur. ,,Ze draaien volledig mee
en worden daardoor onderdeel van
onze maatschappij.’’ De studenten
kunnen dat beamen. ,,Het voelt
voor mij als een nieuwe start’’, zegt
Semhar. ,,De taal is nog wel moei-
lijk, maar het is leuk om te leren en
met oudere mensen te praten.’’
Sandi is nog wat verlegen. ,,Ik voel
me soms alleen, maar bezig zijn
helpt en ik denk dat we wel vrien-
den worden’’, zegt ze terwijl ze
Semhars kant op kijkt.
,,Ze gaan hun weg vinden’’, voor-
spelt Herbrink. ,,De kleinschalig-
heid is de kracht van het project.
Ze worden goed begeleid en ze
willen zelf heel graag.’’

Vier statushouders uit Syrië en Eritrea wonen sinds
kort in woonzorgcentrum Salem in Katwijk. Ze gaan
een verpleegkundigenopleiding in de ouderenzorg
volgen, maar voordat ze daar mee starten, krijgen ze
een spoedcursus Nederlands. Het zijn slimme
jongeren die in hun thuisland al een studie hebben
gevolgd. Hoewel ze de meest verschrikkelijke dingen
hebben meegemaakt, zijn ze enorm gemotiveerd.
Semhar (25): ,,Het voelt als een nieuwe start.”

Vluchtelingen
bouwen aan

nieuw bestaan 
Tien statushouders verzorgen ouderen in Salem � Wonen,
leren en werken � ’Ze mogen mij mama Maria noemen’ 

Maria van der Plas laat aan haar nieuwe buren Sandi, Awet, Semhar haar kamer in het Katwijkse woonzorgcentrum Salem zien. FOTO’S TACO VAN DER EB

Katwijk � Maria van der Plas (91)
rijdt met haar rollator de kamer
van de 25-jarige Semhar in. ,,Mooi
zeg. Prachtig’’, knikt de bewoon-
ster van het Katwijkse woonzorg-
centrum Salem verheugd. Achter
het kamerraam steekt in de verte
het topje van de Vuurbaak boven
de rode daken uit. De Noordzee is
net niet te zien.
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De Katwijkse zorgorganisatie
DSV betaalt de opleiding van
de tien statushouders uit
eigen zak en krijgt voor dit
project geen subsidie van het
Rijk. 
De deelnemers van het project
betalen huur voor de kamer
en ook servicekosten voor het
gebruik van apparatuur zoals
de wasmachine en droger. Op
die manier worden de kosten
die zijn gemaakt voor het
opknappen van de apparte-
menten weer terugverdiend.
Net als elke ’gewone’ student,
betalen ze zelf boodschappen,
kleding en andere persoonlij-
ke spullen. 
De statushouders ontvangen
momenteel nog een uitke-
ring, maar zodra in maart de
beroepsopleiding van start
gaat en de leerwerkovereen-
komst wordt afgesloten, ont-
vangen ze een salaris conform
de cao voor verpleging en
verzorging.

Hoe wordt het
gefinancierd?


