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Brussel trekt stekker
uit Eurostadion

Bisdom betaalt
opvang van
Syrisch gezin
in Borgloon

BRUSSEL - Het college van

Voor het opvangproject via de erediensten komen de meest kwetsbare
vluchtelingen in aanmerking. Foto AFP

Vrijwilligers van Warm Borgloon
vangen koppel en dochtertje op
in pastorie van Bommershoven
BORGLOON - Warm Borgloon, een groep van christelijk geïnspireerde

vrijwilligers, vangt sinds gisteren een Syrisch koppel met hun
dochtertje van drie jaar op in de oude pastorie van Bommershoven.
Het bisdom Hasselt betaalt de kosten, de vrijwilligers zorgen voor
opvang en steun. De vluchtelingen zijn naar Borgloon overgebracht
na een overeenkomst tussen de Sant’Egidio-gemeenschap en
staatssecretaris Theo Francken (N-VA). Via deze humanitaire corridor
zullen alles samen 150 Syrische vluchtelingen naar België komen.
Liliana CASAGRANDE

De overeenkomst voor de opvang van Syrische vluchtelingen
werd in november afgesloten
met alle erkende erediensten in
ons land, van de katholieke bisdommen tot de moslimgemeenschap. Het gaat om 150 kwetsbare vluchtelingen die hier een zeer
grote kans op erkenning hebben.
“Het eerste Syrische gezin is in
december aangekomen. In januari arriveerde het volgende gezin, en maandag zijn nog eens
zes gezinnen geland in Zaventem”, zegt Serge Casier van
Warm Borgloon, de diaconiegroep van de parochiefederatie.
“Bisdom Hasselt had in november opgeroepen om je kandidaat
te stellen om gezinnen op te vangen. Wij hebben daarop gereageerd en vangen nu het eerste gezin op in Limburg. Dat dit net in
de Goede Week gebeurt is voor
ons extra bijzonder. We zijn blij

dat we een jong gezin uit Syrië
een nieuwe kans kunnen geven,
ver weg van het oorlogsgeweld.
Zeker omdat het gaat om zeer

kwetsbare mensen, voor wie de
humanitaire corridor net bedoeld is.” Het jonge gezin is afkomstig uit het gevallen IS-bolwerk Raqqa en verbleef een tijd
in een vluchtelingenkamp in Libanon. Ze zijn daar door humanitaire hulporganisaties uitgekozen voor dit project.

Rijst met kip

Lizette Stiers, voorzitster van
Warm Borgloon, zat gisteren al
met de vluchtelingen aan tafel.
“We hebben hen ontvangen met
een warme maaltijd: rijst met
kip. En als dessert hadden we
taart. We wisten ook niet wat

Hoe we met hen praten?
Met tolken én met
handen en voeten
Lizette STIERS
Warm Borgloon

Vrijwilligers van Warm Borgloon in de pastorie waar ze het Syrische
gezin opvangen. “De meubels hebben we gekregen van iemand die
naar het rusthuis vertrekt”, zegt Lizette Stiers (links). FOTO JOZEF CROUGHS

voor mensen we zouden ontvangen. Het blijken nu christenen te
zijn, maar het konden net zo
goed moslims geweest zijn.”
De vrijwilligers zorgen ervoor
dat de vluchtelingen niets te kort
komen. “De pastorie is van de
kerkfabriek, hier woonde vroeger de diaken. We hebben alles
opnieuw ingericht. Meubels en
huisraad hebben we gekregen
van iemand die naar een rusthuis
vertrok.”

Tolken

De kosten van de opvang zijn
niet voor de overheid maar voor
het bisdom. Dat betaalt ook de
huur. “We geven het gezin elke
week een budget waarmee ze
eten kunnen kopen”, zegt Serge
Casier. “Want we willen dat ze zo
zelfstandig mogelijk leven.”
“Naast de leden van onze vereniging zijn er nog andere vrijwilligers die we mogen inschakelen.
Hoe we met de Syriërs communiceren? Met tolken én met handen
en voeten”, zegt Lizette Stiers.
“We krijgen hulp van een Iraakse vrouw en een Algerijnse man
die Arabisch spreken. Dinsdag
gaan we met het gezin naar de
Dienst Vreemdelingenzaken in
Brussel, om hen daar wegwijs te
maken.”
Over hun motieven is de diaconiegroep helder: “We willen van
Borgloon een warme samenleving maken. We zetten ons met
onze vereniging ook niet alleen
in voor vluchtelingen, maar voor
iedereen.”

80 jobs weg door sluiting van asielcentrum in Helchteren
HOUTHALEN-HELCHTEREN -

Naast het asielcentrum van
Helchteren sluiten nog acht
centra die tijdens de vluchtelingencrisis zijn geopend dit jaar
hun deuren. In totaal verdwijnen
zo 2.854 plaatsen.

Behalve Helchteren gaat het om de
centra van Sint-Niklaas, Scherpenheuvel, Vielsalm, Doornik, SainteOde, Namen, Aarlen en Samu Béjar
in Brussel. Het asielcentrum in
Helchteren wordt uitgebaat door
het Rode Kruis, er werken 80

mensen. “We proberen een aantal
van hen over te plaatsen naar
andere centra, maar dat zal maar
voor een beperkte groep lukken”,
zegt An Luyten, woordvoerster van
het Rode Kruis. De personeelsleden
zijn afgelopen weekend ingelicht.

Een aantal jongeren uit het
centrum van Helchteren liep school
in het Lucernacollege in Houthalen.
“Wij hebben voor hen een klas
ingericht, maar dat soort onderwijs
moet je toch elk jaar opnieuw
bekijken”, zegt de directeur. (lc)

de Stad Brussel heeft de
volmacht gekregen om het
project van het Eurostadion
(foto) op de terreinen van
Parking C van de Heizel
stop te zetten.
De erfpachtovereenkomst van
99 jaar met vastgoedontwikkelaar Ghelamco wordt verbroken. “De voortzetting van het
project is onmogelijk geworden”, aldus de Brusselse
burgemeester Philippe Close
(PS). Volgens hem is niet
voldaan aan de doelstellingen
van het contract, wil Vlaanderen geen vergunning toekennen
en zou het alternatief – een
kleiner stadion – strijdig zijn
met de Europese regelgeving
inzake staatssteun en openbare
aanbestedingen.
Dit weekend had Ghelamco het
stadsbestuur nog gewaarschuwd “alle gevolgen goed in
kaart te brengen”. “De Brusselse belastingbetaler riskeert
anders opgezadeld te worden
met verstrekkende gevolgen
van een ondoordachte beslissing”, luidde het. (krs/b)

Taxichauffeurs leggen
vandaag Brussel lam
BRUSSEL - De organisatoren

van de grote taximanifestatie
die vandaag in Brussel plaatsvindt, verwachten dat 600 tot
1.000 taxichauffeurs naar de
hoofdstad zullen komen om
vanaf 5 uur het verkeer te
belemmeren. Brussel Mobiliteit
en de politie raden ten stelligste
af om met de auto naar de
hoofdstad te komen.
De taxichauffeurs zijn gekant
tegen de liberalisering van de
sector. Ze eisen dat Uber zich
naar de huidige regels plooit.
De betoging zal een hele dag
duren, want ook in de namiddag staan nog acties gepland.
Het einde is voorzien rond
15.30 uur. (cds)

Jaar celstraf voor
‘dronken’ bommelding
tijdens België-Israël
DENDERMONDE - De correctio-

nele rechtbank in Dendermonde heeft Elias B. bij verstek
veroordeeld tot een jaar cel en
800 euro boete voor een valse
bommelding voor de voetbalmatch België-Israël op 12 oktober 2015 in het Koning
Boudewijnstadion. De man had
de bedreigingen op de Facebookpagina van VTM geschreven en ook in een mail gezet
naar premier Michel. Elias B.
verklaarde achteraf dat hij
dronken en boos was. “Het was
niet de bedoeling om te
dreigen”, zei hij. De man werd
opgepakt maar vrijgelaten
onder voorwaarden. (bfs)

