
Den Helder neemt haar verantwoordelijkheid in de opvang van vluchtelingen. Welke invloed dat heeft op de lokale 

samenleving hebben we met een serie interviews inzichtelijk gemaakt via het Stadsnieuws in Den Helder  op Zondag. 

Dit boekje is een bundeling van alle verhalen. We brengen de vluchtelingen zelf in beeld en de wereld om hen heen.

Gevlucht en in Den Helder 



Beste lezer,

Iedereen kent deze beroemde anekdote wel: directeur zegt tegen de HR-manager: ‘Wat als we investeren in onze mensen en ze gaan 
daarna weg?’ De HR-manager: ‘Wat als we het niet doen en ze blijven?’ Het is voor mij de kern van de Helderse visie op integratie. En 
het heeft ons gebracht naar het Helderse model van integratie en opvang van vluchtelingen, dat landelijk navolging vindt.

Want er spreekt zorg voor mensen uit, er spreekt de wens uit mensen te helpen zich te ontwikkelen en er spreekt de 
vanzelfsprekendheid uit dat iedereen die bij ons woont ook bij ons hoort.

Investeren als ze blijven, of investeren als ze weg gaan. Het maakt niet zoveel uit. Want we kennen allemaal de desastreuse gevolgen 
voor mensen, wanneer ze zich langere tijd niet mogen ontwikkelen, of niet mogen werken. Gevolgen waar Den Helder niet de 
verantwoordelijkheid voor wil dragen. 

In ons handelen stellen wij onszelf als stadsbestuur telkens de vraag hoe onze daden bij kunnen dragen aan het geluk van onze 
inwoners. Dus ook aan het geluk van onze allernieuwste inwoners. Samen met iedereen die betrokkenheid heeft bij en met  
vluchtelingen kunnen we oplossingen bieden. De gemeente neemt daarbij de regie. Om te laten zien voor wie en met wie we dat 
allemaal doen, bieden wij u met trots dit boek aan. We kijken uit naar een mooie verdere samenwerking. Op naar het Helderse model 
2.0!
 

Hartelijke groet,

Pieter Kos
Wethouder Sociaal Domein gemeente Den Helder
Werk & Inkomen, WMO, jeugdzorg, integratiebeleid en volksgezondheid.Welkom in Den Helder

Wethouder Pieter Kos



Het Syrische gezin Mohammed, Meis en dochtertje Sama is 
blij om in Den Helder te zijn. Zij voelen zich omringd door 
hulpvaardige en vriendelijke mensen. Toch waren ze liever 
nooit uit woonplaats Aleppo gevlucht.

Dat laatste is begrijpelijk. Mohammed was eigenaar van een 
drukbezochte winkel in keukenbenodigdheden en geschenken 
in het centrum van Aleppo. Al 35 jaar in bezit van zijn familie, 
waar vijf man personeel rondliep. Meis was lerares. Zij leefden 
het goede leven van de Syrische middenstand, compleet met 
twee auto’s voor de deur.

Een karig inkomen
Totdat vijf jaar geleden de oorlog uitbrak. De winkel werd in 
brand gestoken. In één klap verviel het gezin in armoede, 
Mohammed scharrelde een karig inkomen bij elkaar door 
rookwaar langs de kant van de weg te verkopen. Hij vertelt: 
“Tussen de bombardementen door ging Sama nog naar school. 
Eén keer ontplofte een granaat vlak naast de schoolbus. 
De kinderen zagen van dichtbij hoe mensen werden weggeblazen.”

De dreiging groeide dat hetzij Mohammed gerekruteerd zou 
worden in het leger van Assad hetzij het hele gezin in een 
almaar grimmig wordende oorlog ten prooi zou vallen aan een 
van de strijdende partijen. Meis: “Toen zijn we weggegaan. 
Met verdriet in ons hart.” Via Turkije en de oversteek over de 
Middellandse Zee (‘waarbij we drie keer bijna zonken’) werd na 
23 dagen Nederland bereikt. 

Rust
Mohammed: “We zijn tijdelijk opgevangen in Ter Apel, Budel, 
Wageningen en Arnhem, totdat we in dit AZC in Den Helder 
geplaatst werden, nu twee maanden geleden.” Eindelijk rust voor 
het gezin. Sama gaat hier naar school en spreekt al wat woordjes 
Nederlands. Ze kijken hun ogen uit bij de kust. Meis: “Zo mooi 
hoe zee, strand, duinen en bos in elkaar overgaan. Er is ook veel 
zand in Syrië, maar voor de zee moesten we drie uur rijden.”

Maar het belangrijkste is dat zij zich welkom voelen. “Iedereen 
lacht in Nederland”, zegt Mohammed, zelf grijnzend. Inmiddels 
hebben ze een huis in ‘t Zand toegewezen gekregen. Als ze 
daar gevestigd zijn, kunnen ze wat meer naar de toekomst gaan 
kijken. Mohammed weet wat hij wil: werken, maakt niet uit wat 
en waar. Als hij maar iets omhanden heeft en voor zijn gezin 
kan zorgen. Dat is van latere zorg. “Dat we veilig zijn, is al iets 
waarvoor ik dankbaar ben.”

Iedereen lacht in Nederland’
Het verhaal van Mohammed, Meis en Sama uit Syrië



Hoe ingeburgerd Esmere (27) na twee maanden al 
is in Den Helder? Dat deze leraar van beroep in het 
asielzoekerscentrum de Doggershoek een kerstpakket kreeg 
van de leiding, zegt veel. Als dank voor zijn rol als tolk in 
het AZC.

Een ander voorbeeld hoe hij zijn draai heeft gevonden is het 
zondagochtendritueel. Elke week gaat Esmere naar de katholieke 
Petrus- en Pauluskerk. Samen met Nederlandse vrienden die hij 
via Facebook heeft ontmoet. “In de kerk kom ik tot rust en denk 
ik aan mijn familie.”

Onderduiken
Hoe anders zag het leven eruit in Eritrea. Het straatarme land 
dat zucht onder een dictatoriaal regime. Esmere gaf les op een 
middelbare school in geboortedorp Ginda, totdat hem hetzelfde 
lot trof als zo vele jonge mannen: hij moest in dienst. In Eritrea 
is de militaire dienstplicht een levenslange verplichting. “Ik werd
docent in het leger en kreeg niet betaald, alleen kost en inwoning.
Een zwaar bestaan. Na twee jaar ben ik naar huis gevlucht.”

Daarmee was zijn toekomst bezegeld. Het regime liet hem 
niet met rust en Esmere dook onder bij vrienden in hoofdstad 
Asmara. Toen hij daar zijn - min of meer - vrije leven ook niet 
meer zeker was, besloot hij uit te wijken naar het buitenland. 
“Ik wilde graag naar Nederland. Ik wist dat het een vreedzaam 
land is met nette mensen. En ik ben gek op het Nederlandse 
voetbal”, zegt hij lachend.

Hachelijke grensoversteek
Na een hachelijke grensoversteek en omzwervingen in Ethiopië, 
Sudan, Libië en Italië bereikte hij zijn doel. “Dit is het einde 
van mijn reis.” De leraar is zelf student geworden en gaat naar 
school, vastbesloten om zo snel mogelijk de Nederlandse taal 
onder de knie te krijgen. Met zijn beheersing van het Engels en 
Arabisch maakt hij zich op het AZC nu al verdienstelijk als tolk. 
“Een mooie manier om iets terug te doen voor de gastvrijheid 
die ik hier ervaar.”

Esmere gaat waarschijnlijk in Alkmaar wonen. En dan? Dat is 
nog niet zo uitgekristalliseerd. Hij wil graag het verhaal van de 
Eritreërs vertellen, hetzij in boekvorm hetzij in krantenartikelen. 
Eigenlijk zet hij dan voort wat hij tot nu toe als tolk heeft 
proberen te doen: een brug slaan tussen culturen en volkeren. 
“Ik wil graag dat mensen elkaar goed leren begrijpen, zodat zij 
goed samen kunnen leven.”

Een brug slaan tussen culturen
Over de omzwervingen van Esmere uit Eritrea



Hoe zorg je ervoor dat Eritrese vluchtelingen goed 
integreren in de Helderse samenleving? Werk aan wederzijds 
vertrouwen, is het advies van Salomon Haile. Hij traint 
professionals in Den Helder in de juiste aanpak.

Salomon heeft recht van spreken. Hij is zelf Eritreeër van 
geboorte. Het gezin Haile ontvluchtte het land in 1984, toen 
het in de greep was van een bloedige oorlog. Ruim dertig 
jaar later noemt Salomon zichzelf een ‘wereldburger’. Hij werd 
politieagent in een metropool - Rotterdam - met meer dan 
180 nationaliteiten, begreep dat interculturele communicatie 
het halve politiewerk is en werd ‘bruggenbouwer’ op dat vlak. 
Tegenwoordig is hij stadsmarinier in Capelle aan den IJssel voor 
de aanpak van hardnekkige veiligheidsproblemen.

Worstelen met de zware reis
Het is die rol op het snijvlak van etniciteit en veiligheid in 
combinatie met zijn Eritrese achtergrond die Salomon in beeld 
bracht bij de gemeente Den Helder. Er waren wat incidenten 
voorgevallen met Eritrese jongeren, en de gemeente besefte 
dat ze wel wat hulp kon gebruiken om deze groep beter te 
begeleiden bij hun inburgering. “Ik ben eerst met de jongeren zelf
gaan praten”, legt Salomon uit. “Zij gaan door een traumatische
ervaring heen. Ze worstelen met de zware reis die ze hebben 
afgelegd, het gemis van familie en de onwennige situatie in
Nederland. De Eritrese cultuur is vrij gesloten van aard. Zij voelen
zich op zichzelf aangewezen, waardoor integratie achterwege 
blijft. Het zijn ook nog maar kinderen van 12 tot 17 jaar.”

Dus is het zaak dat de betrokken Nederlandse professionals 
toenadering zoeken. En dat is precies waar Salomon hen bewust 
van maakt. Het is een ander aspect van zijn werk in Den Helder. 
Salomon traint COA-medewerkers, politieagenten en docenten. 
“Richt je op de leiders, ga één-op-één gesprekken aan en win 
hun vertrouwen. Eritreeërs zijn trots op hun cultuur, geloof en 
muziek. Als we elkaar beter leren kennen, merk je dat we veel 
normen en waarden gemeen hebben.”

Wegkijken
En waar er verschillen zijn, moet je ook wat geven en nemen. 
“In Eritrea kijken we niet op van een robbertje vechten. 
In Nederland wordt geweld niet geduld. Punt uit. Wen er maar 
aan. Omgekeerd hoeft het wegkijken van een Eritreeër als je met 
hem praat niet meteen opgevat te worden als disrespect. In de 
Eritrese cultuur kan dat juist een teken van bescheidenheid zijn. 
Het begint allemaal met begrip.”

Salomon constateert bij zijn bezoeken aan Den Helder tot zijn 
vreugde dat de verhoudingen steeds beter worden: opener en 
minder getekend door wantrouwen. “De jongeren zijn meer 
ontspannen en optimistischer. Met als gevolg dat er nauwelijks 
nog incidenten plaatsvinden. Dat maakt het dankbaar werk. 
Ik draag bij aan een goede basis voor zelfredzaamheid in de 
Nederlandse samenleving.”Lessen in interculturele communicatie

De wijze lessen van bruggenbouwer Salomon Haile



Tot voor kort draaide Marije Boessenkool als docent 
Latijn soepel mee in de geordende routine van Scholen 
aan Zee. Tegenwoordig geeft zij ook Nederlandse les aan 
asielzoekerskinderen. Dat is andere koek. “Je legt dingen uit 
met je mond, handen en voeten.” Welkom bij Schakel aan Zee.

Vrijwel dagelijks pendelt Marije tussen het Lyceum aan Zee en 
de witte portacabins die op het schoolterrein voor de sporthal 
staan opgesteld. Eind vorig jaar is deze tijdelijke ‘schoolopvang’ 
met veel gezamenlijke daadkracht neergezet, omdat ook 
asielzoekerskinderen volgens de Leerplichtwet nu eenmaal 
scholing behoren te krijgen. Bovendien is het een hulpmiddel 
bij hun integratie. “In ons pakket zitten behalve Nederlands, 
kunst, sport en rekenen ook sociale vaardigheden, koken en 
burgerschapsvorming. Gaat het goed, dan kunnen ze ‘schakelen’ 
naar het reguliere onderwijs.”

Goede wil
Zelf was Marije direct te porren voor het docententeam van 
Schakel aan Zee. “Ik hou van taal en met tieners omgaan.” Het 
gevolg is dat zij er nu Nederlands doceert. Stel je daar trouwens 
niet teveel bij voor bij leerlingen die niet of nauwelijks onze 
taal machtig zijn. Je start hemelaal aan de basis. “Gelukkig 
kan ik beeldend lesgeven. Ik teken me suf, gebruik handen en 
voeten en vraag me om de haverklap af of ik niet te snel ga of 
te moeilijke woorden gebruik. Een complexe Latijnse constructie 
uitleggen gaat mij makkelijker af. Het zijn vermoeiende lesuren, 
maar wel super bevredigend.”

Immers, de leerlingen zelf zijn van goede wil. “Je moet bij deze 
pubers hetzelfde doen als bij elke andere jongere: geïnteresseerd 
zijn en een band opbouwen. En je leert de kleine stapjes weer te 
waarderen. Als ik iemand iets in het Nederlands hoor zeggen, al 
is het goedemorgen of goedemiddag, krijg ik een warm gevoel. 
Ik heb nog nooit zoveel complimentjes gegeven.” 

Duiventil
Het is volgens Marije eerder de context die het lastig maakt. 
Schakel aan Zee telt ongeveer 230 leerlingen, maar dat aantal 
schommelt continu. Nieuwe kinderen stromen in, andere worden 
doorgeplaatst naar AZC’s elders. “Het is net een duiventil. Ik hou
me vast aan de gedachte dat alles wat je je leerlingen bijbrengt 
meegenomen is.” Geleidelijk wordt de intensiteit van het 
lesprogramma opgeschroefd. “Binnenkort kan men huiswerk 
op school maken, eventueel geholpen door scholieren van het 
Lyceum aan Zee. Zo krijg je ook meer gewenning over en weer.”

‘Ik heb nog nooit zoveel complimentjes gegeven’
Marije Boessenkool, docent bij Schakel aan Zee



In noodopvanglocatie Maaskamp verkeren de meeste 
vluchtelingen nog in onzekerheid: hebben zij in Nederland 
toekomst of niet? In afwachting van hun procedure proberen 
zij er met elkaar het beste van te maken.

Laatst organiseerden vrijwilligers uit Den Helder samen met 
Maaskamp-bewoners een sjoeltoernooi. Syriër Mohammed was een
van de organisatoren ter plekke, en hij deed zelf ook mee aan
het oer-Hollandse spel. Dat gold evenzeer voor oudste dochter
Rahma van Irakees Ali. Het zijn fijne momenten van ontspanning
in een verder onwennig en nieuw leven. Voor Mohammed dienen 
dit soort activiteiten een duidelijk doel. Je moet met elkaar 
praten. Dat is de manier om je zorgen eventjes te vergeten.

Rustig
Waar Ali zijn vrouw en drie kinderen bij zich heeft, is Mohammed
alleen met zijn vader naar Nederland gevlucht. Zijn moeder, 
broer en drie zussen zijn nog in Turkije. Hij hoopt ze 
hiernaartoe te kunnen halen, als zijn vader en hij gesetteld 
zijn. Maar uitzicht daarop is er nog niet. Mohammed is er vrij 
rustig onder, anders dan Ali die zegt slecht te slapen onder 
invloed van de onzekere situatie. 

Terug naar Irak is voor hem geen optie. De taxichauffeur van 
beroep stond op de nominatie opgepakt te worden vanwege 
het organiseren van en deelnemen aan demonstraties tegen 
het regime. Ook Mohammed dreigde van zijn vrijheid beroofd te 
worden, door de plicht om in dienst te gaan van het Syrische 
leger van president Assad.

Geen slecht woord
In Nederland lijkt dat grimmige bestaan ver weg. De kinderen 
van Ali gaan naar school, Mohammed is druk met de activiteiten 
in de recreatieruimte, volgt taallessen en droomt ervan zijn 
opleiding als ingenieur voort te kunnen zetten, als hij hier mag 
blijven. Over de opvang geen slecht woord. Prachtig toch als je 
carnaval kunt meemaken, of een schaaktoernooi mag spelen. 

Maar het is vooral de vrijheid die een verademing is voor Ali 
en Mohammed. In Irak fietste Ali ook wel eens, maar nooit met 
zijn vrouw. Vrouwen op de fiets, dat gaat in Irak domweg niet. 
Hier trekken ze er samen op uit met de kinderen, en niemand 
kijkt ervan op. Weet je hoe dat voelt voor Ali? Als puur geluk.

Samen leven in de noodopvang
Noodopvang Maaskamp



Het gaat goed met The Afghan Market in Den Helder. 
Ook veel vluchtelingen kennen inmiddels de weg naar de 
levensmiddelenwinkel van de heer en mevrouw Iqbal. 
‘Hier vinden ze spullen uit hun eigen eetcultuur’.

Er was een tijd dat Abdul Sabour Iqbal toe kon met vijf kratten 
Arabische broden per week, nu heeft hij er vijftien nodig. 
Veel vluchtelingen zijn blij in Nederland te zijn, maar wat 
betreft eten zijn ze nog sterk verbonden met de tradities in hun 
geboorteland. Dan zijn ze aan het goede adres bij The Afghan 
Market. Iqbal’s gezellige winkel in winkelcentrum Falga puilt 
uit van producten uit de wereldkeuken, onder meer afkomstig 
uit Suriname, Thailand en Noord-Afrika. Tal van rijstsoorten, 
tweehonderd kruiden & specerijenvarianten, vaker niet dan wel 
verkrijgbaar in de reguliere supermarkt.

Afghanistan ontvlucht
Abdul Sabour Iqbal moet wel lachen, als hij deze nieuwe 
klanten binnenkrijgt. “Willen ze afdingen op artikelen en 
moet ik ze uitleggen dat het zo niet werkt in Nederland. 
De prijs op het etiket is de prijs aan de kassa. Zo draag ik 
bij aan de inburgering”, zegt hij met glimogen. “Ik maak 
weleens een uitzondering op groente en fruit die rond de 
houdbaarheidsdatum zitten, maar dan zie ik het als aanbieding.” 

Iqbal begrijpt de situatie van de vluchteling: de verwarring en 
onzekerheid als je net gearriveerd bent in het land waar je een 
nieuwe toekomst wil opbouwen. Zelf is hij met zijn gezin in 

1996 Afghanistan ontvlucht vanwege de oorlog daar. Nadat hij 
terechtgekomen was in Den Helder, deed hij altijd boodschappen 
bij het Turkse winkeltje in dit winkelcentrum. De uitbaatster 
wilde stoppen en Iqbal zag zijn kans schoon. Met financiële 
steun uit de Afghaanse gemeenschap opende hij in 2001 zijn 
Afghan Market en bouwde hij het met veel toewijding uit tot 
wat het nu is.

Leer de taal
Heeft Iqbal nog een advies voor de vluchteling van nu? “Leer zo
snel mogelijk de taal”, zegt hij prompt. “Dat is je entree tot 
deze samenleving. Elke dag een nieuw woord, en dat de hele 
tijd herhalen, zo pak je dat aan. Verder hamert hij op ‘netjes 
leven’ en sociaal zijn. “Nederlanders zijn zelf ook aardige en 
vriendelijke mensen.” En als laatste: werk hard, dan kun je iets 
voor jezelf opbouwen. Zelf heeft hij dat ook gedaan. 
Abdul Sabour Iqbal kijkt op zijn horloge. Of de interviewer 
verder nog iets wil weten? Hij moet weer aan de slag.

‘Aan afdingen doe ik niet’
De heer Iqbal, eigenaar van The Afghan Market



Als voorzitter Jan Smit gevraagd wordt de kern van 
buurthuis Elto weer te geven, dan antwoordt hij: ‘het is een 
ontmoetingsplek’. Iedereen is welkom. Ook vluchtelingen. 

Elke beetje knappe woensdagmiddag is het raak. Dan wordt 
Jan Smit heel blij als hij zoveel kinderen rond ziet dollen in de 
speeltuin van Elto. Blank, zwart, getint, afkomstig uit de wijk 
en omliggende AZC’s; het is één grote smeltkroes. “Spelen maakt 
kleurenblind”, zegt hij met pretogen.

Eetbaar groen
Elto is al sinds 1928 een baken van ontspanning en vermaak 
in Tuindorp. Wie heeft er niet gesjoeld, gebiljart, gedanst of 
geknutseld in het buurthonk aan de Crocusstraat? Elto steekt 
steeds opnieuw de hand uit naar de samenleving. Ook laatst 
weer met het plaatsen van eendenkorven om de eendenstand 
een oppepper te geven. Of de vrijwilligers nemen samen met 
wijkbewoners lapjes verwaarloosd groen over om er minimoes- 
of kruidentuintjes van te maken. “’Eetbaar groen’ noemen we dat 
project”, vertelt Smit, die sinds 1989 voorzitter van Elto is.

Ook vluchtelingen vinden er een hartelijke sociale omgeving. 
Jan Smit heeft de papieren er nog eens op nageslagen. Hij was 
zelf ook verbaasd om te ontdekken dat de banden met het AZC 
Deibelkamp - dat tegen Tuindorp aan ligt - al terug gaan naar 

1993. “We hebben altijd groepjes asielzoekers wegwijs gemaakt 
in de stad. Op een gegeven moment zijn we ook Nederlandse les 
gaan geven aan degene zonder status. Daar werd in het verleden 
niet in voorzien door de instanties.”

Timmerdorp op een AZC
Met de aantallen vluchtelingen nu is de regie van het COA 
groter. Veel voorzieningen worden centraal georganiseerd. 
Maar dat maakt de rol van het buurthuis niet minder belangrijk. 
“Wij hebben een sociale functie en dragen bij aan de integratie. 
Kijk naar onze kinderspeeltuin. Maar ook op de paasbrunch, 
georganiseerd door een kerkgenootschap in onze kantine, 
mengen vluchtelingen en wijkbewoners zich met elkaar.” 

Samen met anderen is Jan Smit nu aan het bekijken of 
het mogelijk is tijdens de traditionele Jevakweek in de 
zomervakantie ook een timmerdorp op of bij een AZC te 
organiseren. “Ouders vinden het prettig om in de onwennige 
omstandigheden waarin zij verkeren hun kinderen een beetje in 
de buurt te houden.” 

Laatst liep hij ‘Ali’ tegen het lijf. Ooit kreeg Ali taalles bij Elto, 
nu fungeert hij als tolk op de AZC’s. “Het is elke keer weer fijn
om te zien dat we met Elto iets doen met het leven van mensen.”

Iedereen is welkom bij Elto
Jan Smit voorzitter buurthuis Elto in Tuindorp



VluchtelingenWerk piepte en kraakte in het laatste half jaar 
van 2015. Sinds tijden was de instroom van asielzoekers 
in Nederland niet zo groot geweest, aldus regiocoördinator 
Aziz Azizi. “We hebben bij ons werk ongelooflijk veel steun 
ondervonden van de Nederlandse samenleving.”

Eigenlijk verbaast Azizi dat niet. Nederland heeft altijd 
opengestaan voor mensen die door oorlog of vervolging huis en 
haard moesten verlaten, van de Hugenoten uit Frankrijk tot een 
miljoen Belgen tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

Azizi is er zelf een treffend voorbeeld van. Ruim 24 jaar geleden 
ontvluchtte hij, een hoogleraar sociale psychologie, Afghanistan. 
“Twee dagen na aankomst ging ik als vrijwilliger aan de slag bij 
VluchtelingenWerk. Als tolk”, lacht hij breeduit.

Bijzondere verjaardag
24 jaar later is hij regiocoördinator Noordwestholland bij de 
organisatie die opkomt voor het lot van vluchtelingen in ons 
land, vanaf het moment dat zij hier arriveren totdat zij hun 
plaats in de samenleving gevonden hebben. Het zijn drukke 
tijden. Gelukkig zijn kerken, maatschappelijke organisaties, 
individuele burgers massaal bijgesprongen om de nood te 
lenigen. “Zonder vrijwilligers stelt VluchtelingenWerk 
weinig voor.”

Hij haalt een gezegde van Moeder Teresa aan. “Wij kunnen geen 
grote dingen doen, maar wel kleine dingen met grote liefde.” 

Zoals de man die hij op Texel ontmoette. Voor zijn verjaardag 
had hij gevraagd niet hem, maar ‘de mensen die het harder 
nodig hebben’ een cadeau te geven. Het maakte indruk op Azizi. 
En zo zijn er ontelbare voorbeelden van barmhartigheid.

Gewend aan diversiteit
Hij prijst de inzet van Gemeente Den Helder. Drie opvanglocaties,
en dan ook nog een stroom asielzoekers met een verblijfs-
vergunning begeleiden naar huisvesting. Ga er maar aan 
staan. “Je kunt zien dat Den Helder gewend is aan diversiteit. 
Bewoners nemen relatief makkelijk mensen van een andere 
nationaliteit in hun omgeving op.”

Azizi knipt de integratie van vluchtelingen in fases op. Na de 
eerste opvang volgt de inburgering, waarbij vooral het leren van 
de taal moet zorgen voor een sociale verbinding. De derde fase 
is die van de participatie. Met een eigen woning en werk neemt 
de ‘nieuwe Nederlander’ actief deel aan de samenleving. 

“Onderhand zijn we voor een groep toegekomen aan dat stadium.
Met Gemeente Den Helder hebben we een  loopbaanproject 
opgezet, met jobtraining en jobcoaches. Het zou zomaar kunnen 
dat een of meerdere van hen bij VluchtelinenWerk actief worden. 
Zoals ik er ooit begonnen ben met het opbouwen van een nieuw 
bestaan.” Aziz Azizi zegt het met rustige overtuiging en lacht 
weer zijn grote, vriendelijke lach. ‘Den Helder heeft het goed voor elkaar’

Aziz Azizi van VluchtelingenWerk



Toen de stroom vluchtelingen ook naar Den Helder serieus 
op gang kwam, was dat het moment voor de politie om te 
schakelen. Er werden vaste contactpersonen aangesteld voor 
de AZC’s. Een gouden greep, zo bleek. “We zitten er bovenop.” 

Met hun ervaring en achtergrond waren Eric Brouwer en 
Petra Buurmeester de aangewezen personen om de politie 
te vertegenwoordigen in de wereld van de vluchtelingen. 
Eric was ooit actief bij de Vreemdelingendienst en Petra 
werkte voordat ze bij de politie kwam ruim zeven jaar op 
het ACZ aan Nieuweweg 3.

In uniform
Zij herinneren zich nog die beginperiode ruim een half jaar 
geleden, toen iedereen - van COA en gemeente tot asielzoekers 
zelf - werd overvallen door en moest wennen aan het acute en 
grootschalige van de opvang. “Wij waren om de haverklap ter 
plekke om praktische problemen op te lossen. De jongeren willen 
niet gaan slapen, hoe pakken we dat aan? Er staan voertuigen 
die we niet kunnen thuisbrengen, kunnen jullie een kijkje komen 
nemen? Je merkte dat men nog zoekende was”, aldus Eric.

Dat hectische, soms paniekerige, is er af. Het COA heeft haar 
zaakjes veel beter voor elkaar. Toch gaan Petra en Eric nog 
dagelijks langs bij de AZC’s. Standaard in uniform. Petra: 
“We willen echt zichtbaar zijn als agent en uitstralen dat we te 
benaderen en te vertrouwen zijn, en niet corrupt en autoritair 
zoals men vaak gewend is van de politie in eigen land.”

Signaal afgeven
Er bovenop zitten, korte lijnen onderhouden met alle partijen in 
het veld. Zo noemen ze hun aanpak. En het werkt. Er zijn relatief
weinig integratieproblemen in Den Helder. Eric: “Natuurlijk 
hebben we wel eens opstootjes en incidenten op de locaties 
en daarbuiten. We hebben hier te maken met pubers, die 
getraumatiseerd zijn en zich ver weg van hun familie moeten 
redden in een vreemd land. Dan gaat de emotie soms de 
verkeerde kant op. Daar grijpen we snel op in en met veel 
menskracht als het moet. Ook om een signaal af te geven: 
er valt niet te marchanderen met de regels die we in dit 
land hebben.”

Onderwijl maakt Eric zich ook hard voor verkeersonderricht 
voor vluchtelingen op de fiets. “Je merkt dat ze graag fietsen, 
maar niet bekend zijn met onze regels. Samen met COA en 
scholen proberen we iets voor elkaar te krijgen.” Petra en hij 
zijn bekende gezichten geworden in de AZC’s. Petra: “De afstand 
verdwijnt steeds meer. Als we nu binnen komen, worden we 
netjes begroet en krijgen we een high five van de kinderen. 
Of een knuffel van de vrouwen als we ze met iets geholpen 
hebben. Daar geniet ik van.”

‘Het gezicht van de politie op locatie
 Eric Brouwer en Petra Buurmeester



‘Meer dan een oogje in het zeil houden
Marco de Ruiter, beveiliger op de gezinslocatie

Sinds 2002 is Marco de Ruiter als beveiliger bij Trigion 
gestationeerd op de gezinslocatie van het COA in Den Helder. 
Of hij wel eens terug verlangt naar zijn vorige baan als 
winkelsurveillant? Geen moment. “Ik kan hier mensen 
echt helpen.”

Als iets in deze rubriek duidelijk moet worden is het dat 
de opvang van vluchtelingen niet op zichzelf staat, zeker 
niet in Den Helder. Het is ingebed in een maatschappelijke 
omgeving. Vrijwilligers staan op, professionele organisaties 
als VluchtelingenWerk, politie en scholen schakelen een 
tandje bij én het levert werkgelegenheid op. Marco de Ruiter 
is een voorbeeld van dat laatste. Opgeleid als timmerman en 
omgeschoold tot beveiliger, werkte hij eerder als stadswacht en 
winkelsurveillant. Maar nu houdt hij al meer dan dertien jaar een 
oogje in het zeil op de opvanglocatie aan Nieuweweg 3, waar 
uitgeprocedeerde gezinnen met minderjarige kinderen onderdak 
hebben gevonden.

Geen serieuze incidenten
“Elke dag is anders.” Marco hoeft niet lang na te denken waarom 
hij nog steeds met plezier naar zijn werk gaat. Beveiliging hier 
is meer dan je dagelijkse rondjes lopen, je bent ook dienstbaar 
aan de bewoners van de locatie. Is er iemand onwel geworden? 
Dan ga je erop af. Een activiteit in de recreatieruimte? Bij Marco
of een van zijn collega’s kan men de sleutel halen. Idem dito 
voor de post. Elke maand controleert Marco als BHV’er de 
brandblusapparaten op het terrein. Ga zo maar door.

Die afwisseling zorgt voor een prettig ritme. Marco weet wat de 
beeldvorming is rond AZC’s zoals deze. Alsof het altijd broeit 
en hij op zijn hoede moet zijn. Maar de regels zijn streng: 
geen drank en geen minderjarigen van buiten zomaar op het 
terrein. Een enkel opstootje daargelaten heeft hij nooit serieuze 
incidenten meegemaakt. “Als je weet wat deze mensen hebben 
meegemaakt, is dat best opmerkelijk. In het begin hebben ze 
de ellende nog in hun hoofd en zijn ze bang en prikkelbaar. 
Naarmate ze langer hier wonen, worden ze rustiger.” Vroeger 
kreeg hij nog weleens tranen in zijn ogen van de verhalen over 
de gruwelen in de landen van herkomst. “Maar ik kan dat nu 
beter van me afzetten.”

Gastvrije instelling
Die bittere werkelijkheid lijkt vooral in de zomer ver weg, als 
bewoners buiten barbecueën en hem vrolijk uitnodigen om een 
hapje mee te eten. “Dat wimpelen we beleefd af, dat is tegen de 
regels. Maar ik blijf mij verbazen over de gastvrije instelling van 
deze mensen.” Van een toegenomen hectiek de laatste maanden 
merkt hij weinig, of het moet die keer zijn geweest dat het COA 
’s avonds met een ‘spoedverzoek’ kwam om 20 asielzoekers op te 
nemen. “Razendsnel hebben we daarvoor alles in orde gebracht. 
En toen kwamen ze niet: er was een andere oplossing gevonden. 
Dan baal je even: voor niks in actie gekomen. Maar later denk 
je: ook hierdoor is mijn werk nooit saai.”



In de geschiedenis van de vluchtelingenopvang in Den Helder 
is Charl Mica een opvallende naam. Als beleidsmedewerker 
diversiteit bij de gemeente adviseerde hij over het lokale 
asielbeleid en gaf hij er mede uitvoering aan. Na achttien jaar
neemt hij afscheid. In deze serie kijkt hij nog een keer terug.

Asielzoekers en Charl Mica, het is een lang verhaal. Tijdens de 
eerste Golfoorlog ontvluchtten veel mensen uit de regio het 
slagveld. Vijftig Irakese gezinnen werden in 1992 opgenomen 
in IJmuiden, waar zij direct een status en een plek in de 
samenleving kregen. Het was onder meer de jonge Charl Mica 
die de nodige voorzieningen voor hen regelde, van uitkering tot 
huisvesting. “Toen al ontdekte ik dat je in deze wereld alleen 
maar dingen voor elkaar krijgt, als je met elkaar samenwerkt.”

Informatieavonden
Deze les is Charl altijd bijgebleven. Hij herinnerde zich dit, toen 
gemeente Den Helder, waar hij inmiddels in dienst was, werk 
begon te maken van het diversiteitsbeleid. “We wilden dichter 
bij de 103 nationaliteiten die de gemeente herbergt komen 
te staan. We hebben onder meer een allochtone werkgroep in 
het leven geroepen die als gesprekspartner fungeerde voor de 
gemeente. Daardoor werd het veel makkelijker om bruggen naar 
elkaar te slaan.”

Dezelfde filosofie van samenwerking en mensen betrekken was 
terug te vinden in de omvorming van de Doggershoek van 
jeugdgevangenis naar AZC. Achteraf noemt Charl dat de prestatie 

waarop hij het meest trots is. “Het COA deed een beroep 
op ons om meer vluchtelingen op te nemen”, zo vertelt hij. 
“Wij schoven de Doggershoek naar voren. De vereiste verbouwing 
verliep vlot en het werd als opvanglocatie ook maatschappelijk 
snel geaccepteerd. Daar hebben we bewust aan gewerkt. 
Onder meer door diverse informatieavonden voor omwonenden 
te organiseren.”

Samen optrekken
Ook voor dit traject was een werkgroep in het leven geroepen 
om korte lijnen met onder meer COA en aannemer te 
onderhouden. Na afloop werd besloten deze werkgroep in stand 
te houden, maar nu in een samenstelling die tegemoetkwam 
aan de fase van opvang en integratie. “Het werkt echt. Snel 
schakelen met ketenpartners, niets op zijn beloop laten, maar 
direct actie ondernemen, ook bij bijvoorbeeld klachten van 
bewoners over asielzoekers. Zo creëer je draagvlak en rust.” 

Die geïntegreerde, proactieve aanpak is het ‘Helderse Model’ 
gaan heten en vindt zelfs navolging in andere gemeentes. “ 
Een mooier compliment kun je niet krijgen”, aldus Mica.  
Zelf gaat hij met pensioen, maar hij kan het niet nalaten 
om nog eenmaal vooruit te kijken. “Ik hoop dat we het als 
gemeente voor elkaar krijgen om vluchtelingen niet alleen op te 
vangen, maar ook te laten participeren. Dat is de volgende stap. 
Daarvoor hebben we partijen als welzijnsorganisaties, scholen 
en sportverenigingen hard nodig.” Laat het maar aan Charl Mica 
over om een pleidooi te houden voor samen optrekken.

‘Snel schakelen met het Helderse Model
Charl Mica, beleidsmedewerker diversiteit bij de gemeente



We begonnen deze serie met een portret van de Syrische 
familie Nasr, die destijds verbleef in AZC Doggershoek.  
In deze laatste bijdrage keren we naar hen terug. Hoe is het 
Mohammed, Meis en hun dochtertje Sama sindsdien vergaan?

De deur van een rijtjeswoning in ’t Zand gaat open. In de 
deuropening staat Mohammed Nasr, die uw interviewer 
vriendelijk welkom heet. Sinds drie maanden woont het gezin 
Nasr in het dorpje in de Noordkop. Het huis is hen toegewezen, 
nadat ze een verblijfsvergunning hadden gekregen. De afgelopen 
weken zijn ze voornamelijk bezig geweest met de inrichting. 
Gezeten op de bank, vertelt Meis hoe ze daarbij geholpen zijn 
door mensen die onder meer meubels voor hen regelde.

Vier kippen en twee konijnen
Dezelfde ruimhartigheid ondervonden ze, toen ze via Marktplaats 
hun kippenhok kochten. De verkoper haalde nog iets van de toch 
al zachte prijs af, toen hij het verhaal over hun hachelijke vlucht 
uit Syrië hoorde en hun poging om in Nederland een nieuw 
bestaan op te bouwen. Vier kippen en twee konijnen bevolken 
nu de achtertuin, en de kleine Sama is er gek mee. 

Het draagt er allemaal aan bij dat de familie Nasr zich in hun 
nieuwe huis ook echt thuis voelt. Natuurlijk, zij worden nog 
elke dag in beslag genomen door het oorlogsgeweld in Syrië. 
Mohammed’s ouders en zus wonen in Aleppo, de stad die zij 

hebben achtergelaten en waar tot op de dag van vandaag hevig 
gevochten wordt. Zij volgen de ontwikkelingen op de voet, maar 
vinden gelukkig ook steeds meer het ritme in hun eigen leven. 

Nuttig maken
Ze gaan alle drie naar school, Sama in Den Helder, Mohammed 
en Meis in Schagen. Sinds kort met een eigen autootje, ook 
voordelig op de kop getikt. In hun vrije tijd zoeken ze soms de 
zee op. Ook al een favoriet uitje in de tijd dat ze nog in Den 
Helder woonden. Een bezoek aan Amsterdam staat hoog op 
het verlanglijstje en Meis heeft haar oog al laten vallen op een 
gymclubje in ’t Zand. “In Aleppo ging ik naar de sportschool.” 

Het enige dat Mohammed dwars zit is dat hij nog geen werk 
heeft. Hij zei het al, toen we hem spraken in de Doggershoek. 
“Ik wil mij nuttig maken, al is het met vrijwilligerswerk.  
Zo vergeet ik ook de ellende van mijn familie in Syrië.” Het is de 
volgende stap in hun integratie in Nederland. Mohammed weet 
zeker dat hij zijn kans zal krijgen. Hij heeft vertrouwen in de 
toekomst. “Toen wij op het punt stonden om uit Aleppo weg te 
gaan, zei mij moeder dat zij gebeden had dat wij in Nederland 
mensen zouden tegenkomen die ons net zo goed gezind zijn als 
zij, mijn ouders. Ik zeg haar nu: je gebed is verhoord.”

Een goed begin in ‘t Zand
Deze keer - opnieuw - de familie Nasr
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