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‘Hier moet je altijd afspraak maken’

▶ Voor Eritreeërs is de overgang naar het rijke westen groot

WOLVEGA - Het Impulsprogramma van Tim-
paanWelzijn en de gemeentemoet zorgen dat
vluchtelingeneen thuis en toekomst krijgen in
Weststellingwerf. Vooral voor Eritreeërs is de
overgang naar het rijke westen met een com-
pleet andere cultuur groot.

Riemie van Dijk

Ze zijn vaak afkomstig van
het platteland en laagopge-
leid. De moeilijke Neder-
landse taal belemmert con-
tact en communicatie met
Nederlanders. Mengsteab
Hadera en Dawit Areagawi
vinden dat spijtig. Ze vertel-
len over hun ervaringen.
‘Ik ben in 2015 naar Ne-

derland gekomen”, vertelt
de in Noordwolde woon-
achtige Mengsteab. “Na het
afronden van de basis-
school moest ik het leger in.
Ik heb12 jaar in het leger ge-
zeten.’ In Eritrea bepaalt de
Staat alles. Wat je gaat stu-
deren, waar je gaat werken
en iedereen moet het leger
in.
Dat is de reden voor veel

Eritreeërs om te vluchten.

‘Ik ben via Soedan naar Is-
raël gevlucht, maar daar
ben ik gevangen genomen
en weer terug naar Afrika
gestuurd.’ Daarna volgde
een tweede poging op een
manier die we via de TV
kennen: per boot en per
vrachtwagen.
‘We zaten met 650 men-

sen in een kleine boot. We
lagen met 37 mensen boven
op het dak van de vrachtwa-
gen.’ Het liep allemaal goed
af. Nu woont hij met zijn
vrouw en drie kinderen van
16, 13 en 10 jaar dus in
Noordwolde.
Ook Dawit ging een lange

weg. ‘Via het aanmeldcen-
trum in Ter Apel kwam ik in
het AZC in Den Helder. De
IND (Immigratie en Natura-
lisatie Dienst) reageerde
eerst negatief, maar dankzij

de inzet van een hulporga-
nisatie in Utrecht volgde 14
maanden later een positief
besluit .’
Via het AZC in Luttelgeest

kwam het gezin terecht in
Wolvega. ‘Samen met mijn
vrouw en dochtertje van 3
jaar heb ik eerst in het oude
Borneo College gewoond en
daarna in een gewoon huis.’

Andere gewoonten
Kinderen vinden sneller

dan volwassenen hun weg.
‘De hele zomer waren ze
buiten, ze spelenmet de an-
dere kinderen. De kinderen
pikken de taal sneller op,
omdat ze alle dagen naar
school gaan.’ Voor de
nieuwkomers uit Eritrea is
vooral de grammatica van
de Nederlandse taal en het
schrijven ervan lastig. ‘Aan
google translate hebben we
niets, want die vertaalt onze
taal, het Tigrinya niet. Bo-
vendien gaanwemaar 2 of 3
dagenperweeknaar school.
De rest van de week blijven
we thuis en dan spreken we
onze eigen taal.’

Meer contact met Neder-
landers zou helpen, maar
contact leggen met Neder-
landers is niet altijd gemak-
kelijk, merken Mengsteab
en Dawit. ‘We groeten de
buren ‘hoi’, maar daar blijft

▶het helaas bij.
In ons land
doe je alles sa-
men; Neder-
landers zijn
druk, druk,
druk. In ons

▶

land ga je zon-
der afspraak naar de buren;
hier moet je altijd een af-
spraak maken.’

Stappen maken
Toch slagen demannen er

in om stappen te maken.
Mengsteab werkt één dag
per week in het woonzorg-
centrum van Krommestede
in Noordwolde. ‘Ik doe daar
dingen als koffieschenken,
schoonmaken en kopiëren.
Ikwil iets doenmet ouderen
en vind werken met oude-
ren leuk. In Israël had ik dat
ook al gedaan.’
Elke woensdag gaan de

mannen naar het gebouw
van Timpaan Welzijn aan
het Pastorieplein in Wolve-
ga voor een bijeenkomst
van Lemat. ‘Lemat’ is Eri-
trees voor ‘opbloeien’. Eri-
treeërs die al langer in Ne-

derland wonen
verzorgen deze
bijeenkomsten,
waarin onder
andere wordt
stilgestaan bij
de Nederland-
se normen en

waarden en de verschillen
tussen culturen.
Dedeelnemers sluitenhet

Eritrees gesproken gedeelte
dit jaar af met presentaties
over wat ze geleerd hebben.
In 2019 volgt een Neder-
lands gesproken gedeelte.

Kerst en kerk
In Eritrea is dehelft vande

bevolking Christen en de
andere helft Moslim. ‘Wij
vieren net als jullie kerst’,
vertellen Mengsteab en Da-
wit. ‘We hebben een kleine
kerstboom in huis. Ons ge-
loof heeft een vastenperiode

van 40 dagen. In de periode
van 23 november tot 7 janu-
ari eten we geen dierlijke
producten zoals vlees en ei-
eren.’ De kinderen willen
graag naar de kerk, maar
kerkbezoek is moeilijk. ‘Op
zondag is er geen openbaar
vervoer. Als we naar een
dienst van onze eigen kerk
willen, moeten we naar gro-
te steden zoals Rotterdamof
Nijmegen.’
Elders in het land, onder-

meer in Zwolle speelt de
kerk een verbindende rol
tussen Eritreeërs en Neder-
landers. Zou dat ook zo in
Weststellingwerf kunnen
gaan werken?
Nade kerst komenerweer

twee nieuwe gezinnen naar
Weststellingwerf. ‘Hiervoor
zoeken wij vrijwilligers die
de nieuwkomers wegwijs
willenmaken inhunnieuwe
woonplaats’, zegt André
Ponger van Timpaan. Het
Impulsprogramma wordt
door hem gecoördineerd.

▶▶ Meer informatie via
a.ponger@timpaanwelzijn.nl

▶ Nederlanders
zijn druk,
druk, druk...’

Mengsteab Hadera en Dawit Areagawi tijdens een bijeenkomst van ‘Lemat’ in Wolvega. Piet Bosma ©


