
9

TEKST RIEMIE VAN DIJK // FOTOGRAFIE KIRSTEN HOLWERDA

GROOTSNEEK.NL

TAAL BLIJFT EEN DING
Visser was tot aan zijn pensio-
nering in 2011 werkzaam in het 
basisonderwijs. “In 2015 las ik in de 
krant over de stroom vluchtelin-
gen, die naar onze gemeente zou 
komen. Ik heb me toen aangemeld 
als taal- en werkcoach bij Vluchte-
lingenwerk.  Met de eerste, A., een 
28-jarige man uit Eritrea,  hebben 
mijn vrouw en ik nog steeds con-
tact. Die komt morgen langs voor 
formulieren. Die gaan we samen di-
gitaal invullen, want de Nederland-
se taal blijft een ding voor hem, al 
is ie nog zo kien.  Tijdens het traject 
van inburgering ging A. drie dagen 
per week naar school. Wij ont-
moetten elkaar één uur per week 
en dan gingen we praten. Over 
ditjes en datjes of over een bepaald 
onderwerp. Ik was eerst geneigd 
om schools bezig te zijn, maar het 
werkt beter als je het spontaan en 
eenvoudig houdt.”

AFTASTEN
“In het begin was het even aftasten. 
Ik ben direct en eigenwijs en dat 
is hij ook. Dat accepteren we van 
elkaar en daarom waarderen we el-
kaar zo. Er zijn geen standsverschil-
len en daar genieten we beiden van. 
Inmiddels gaat A. naar de Friese 
Poort. Hij heeft Zorg en Welzijn ni-
veau 2 bijna afgerond en gaat straks 
door naar niveau 3.  Dan gaat hij 
verder stagelopen; een mooie gele-
genheid om Nederlands te spreken.  
Buiten school en onze ontmoetin-
gen om praat hij weinig Nederlands.  
A. wilde ook werken, daarom had ik 
hem aangemeld bij uitzendbureau 
Tempo Team. Inmiddels heeft hij 
via hen werk gekregen en op het 
werk zijn ze blij met hem.”

KOFFIE EN APPELTAART
“Toen hij het diploma van de in-
burgering had behaald, gingen we 
dat vieren met een kopje koffie en 
appeltaart. Hollandser kan het niet!  
We zaten bij de Hema en praatten 
enthousiast. Toen kwam er een 
meneer naar ons toe. Die zei: ik 
zie dat u vluchtelingen helpt; daar 
ben ik het helemaal niet mee eens. 
Ik reageerde: ‘ik snap dat u boos 
bent, maar ik wil hier niet met u in 
discussie’. De meneer liep met een 
kwaad gezicht weg.  Zoals gezegd: 

ik snap dat het mensen hoog zit. 
Maar ik weet ook dat onbekend 
onbemind maakt. Het is een 
medemens, leer de mens kennen”, 
betoogt Visser vol vuur. 

POLITIEK
“Deze mensen zijn nu eenmaal 
hier, de politiek heeft het goedge-
keurd. Een deel van hen gaat naar 
het mbo, is bloedfanatiek en bloeit 

daar helemaal op. Veel Nederlan-
ders willen niet naar het mbo, dat 
is ze te min. Maar het zijn oplei-
dingen, die mensen opleiden voor 
een vak; mensen die we in onze 
samenleving hard nodig hebben.  
Wat mist Eritrea aan aardige en 
ambitieuze mensen. Wist je dat 
Eritreërs 2% van het geld dat ze 
krijgen naar hun land en het leger 
moeten sturen? Doen ze dat niet 

en ze hebben later iets nodig van-
uit Eritrea, dan kunnen ze het wel 
vergeten. Eritrea is een dictatuur. 
Mensen zijn bang. Bij Eritrese 
feestjes in Nederland wordt niet 
of neutraal gesproken. Puur uit 
angst dat het tegen hen gebruikt 
kan worden. Het is misschien om 
dezelfde reden dat Eritrese mensen 
de gordijnen gesloten houden”, 
licht Visser toe.

GEDULD, GEDULD 
Een vrouw die Visser coacht heeft 
haar kinderen moeten achter laten 
in Asmara, de hoofdstad van Erit-
rea . “Ze wil haar kinderen hier een 
toekomst geven. We hebben foto’s 
van de kinderen gezien.  Vanuit 
Eritrea moesten ze vluchten naar 
Ethiopië of Soedan.  Dat gebeurt lo-
pend of liftend. Nu zitten ze in een 
vluchtelingenkamp van de UNHCR.  
Voordat ze hier kunnen komen, 
moeten er allerlei formulieren 
ingevuld worden en moet DNA 
van de vader afgenomen worden. 
Gelukkig wilde de vader meewer-
ken, al zijn de ouders gescheiden. 
Nu moet het DNA van de kinderen 
nog afgenomen worden en alles 
moet binnen de regels gebeu-
ren.  Geduld, geduld, er wordt aan 
gewerkt, zeggen ze dan. De moeder 
belt af en toe met de kinderen en 
dan is het huilen. Ze heeft kinderen 
in een kwetsbare leeftijd, straks zijn 
ze getraumatiseerd. “

ZO ZIJN ONZE MANIEREN
Tijdens de inburgering is er volop 
aandacht voor de Nederlandse nor-
men en waarden, zoals man/vrouw 
verhoudingen. “Daar hebben we 
het dan over. Zo werkt het hier, zo 
werkt het daar. Vorig jaar is A. zijn 
zoontje geboren. Het doopfeest 
duurde bij ons een kwartiertje en 
bij hen de hele dag.  Bij ons is het 
‘not done’ als je de televisie aan 
houdt als je bezoek krijgt. Zij zetten 
‘m aan, speciaal voor het bezoek, 
dat is bij hen gastvrijheid. “

DAAR KAN GEEN CONCERT 
TEGEN OP 
Als uitsmijter deelt Visser nog een 
laatste verhaal. “A. wilde een instru-
ment maken, een kirar. Met alle-
maal restjes hout, want het mocht 
niets kosten. Ik had via internet 
een bouwtekening gevonden en ge-
print, maar daar deed ie niets mee. 
Na twee tot drie weken was de kirar 
klaar. A. was helemaal in trance, 
daar kan geen concert tegenop.”

Het integratiekantoor Vluchte-
lingenwerk Noord-Nederland in 
de gemeente Súdwest-Fryslân is 
gevestigd in Sneek, Dr. Obe Post-
mastraat 1. www.vluchtelingen-
werk.nl/noordnederland 

Jelte Visser, vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Noord-Nederland, schreef een brief naar Groot Sneek. “Als ik door Sneek fiets, zie ik 
vluchtelingen in het straatbeeld, maar ik kom ze niet tegen in de verhalen.” Hij kan zich voorstellen dat mensen vluchtelingen vreemd 

vinden en er angstig van worden: “onbekend maakt onbemind.”. Maar hij wil ook graag de menselijke kant laten zien.  
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