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Broek in Waterland ■ De logeer-
partijen zijn een initiatief van de
organisatie Takecarebnb, onder
leiding van directeur Robert Zaal
uit Broek in Waterland. „Vluchte-
lingen met een verblijfsvergunning
hebben in Nederland recht op een
sociale huurwoning. Maar daar
zijn er veel te weinig van, vooral in
Noord-Holland. Duizenden status-
houders wachten in een asielzoe-
kerscentrum (AZC) op een huis.
Soms jaren lang. En in zo’n AZC
komt van inburgering weinig of
niets terecht. Takecarebnb probeert
dat probleem te doorbreken door
vluchtelingen een paar maanden
onder te brengen bij Nederlandse
gastgezinnen.”

„Dat zijn mensen van alle rangen
en standen. Welgestelden met een
tuinhuisje dat niet meer gebruikt
wordt of stellen die een kamer over
hebben omdat de kinderen het

huis uit zijn. Maar soms ook men-
sen van wie de kinderen nog wel
thuis zijn. Het zijn in alle gevallen
mensen die nieuwsgierig zijn, een
beetje avontuurlijk, en bereid om
nieuwkomers te helpen bij hun
inburgering in Nederland.”

„Vluchtelingen die eenmaal een
verblijfsvergunning hebben, willen
zo snel mogelijk weg uit het AZC.
Omdat ze zich daar eenzaam voe-
len en graag onderdeel willen
worden van de Nederlandse sa-
menleving. Ze willen onze taal
leren en een sociaal en economi-
sche netwerk opbouwen. Dat lukt
ze niet zolang ze op hun kamertje
in het AZC zitten.”

’Matchmakers’
„Zowel gastgezinnen als vluchte-
lingen die bij iemand willen loge-
ren, melden zich aan via onze
website. Daarna gaat één van onze
’matchmakers’ aan de slag om te
onderzoeken welke statushouder

bij welk gastgezin het beste past.
Dat is een uitvoerig proces, waarbij
we niet over één nacht ijs gaan.”

„Eerst praten we afzonderlijk

REPORTAGE Statushouders logeren bij Noord-Hollandse gastgezinnen

’Inburgering in optima forma’
Je moet het maar aandurven. Een logé in je huis opnemen die je totaal niet
kent. Een vluchteling uit een ver land, met een ander geloof, andere gewoonten
en gebruiken en die nauwelijks Nederlands spreekt. En niet voor een paar da-
gen, maar voor drie, soms vier maanden. Gastgezinnen zetten enthousiast hun
deuren open om statushouders een beetje op weg te helpen: „Inburgering in
optima forma.”

Johan Moes

Directeur Robert Zaal van Takecarebnb: ,,Vorig jaar hebben we honderd van die
matches gemaakt.’’ FOTO WIM EGAS

•i
Subsidie
Het logeerprogramma van
Takecarebnb is omarmd door
het ministerie van veiligheid en
justitie en het Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers (COA). De
organisatie werkt met
vrijwilligers en een aantal
medewerkers wordt betaald
met een subsidie van het
ministerie. Kijk voor meer info
op www.takercarebnb.org.

❜❜In een AZC
komt van

inburgering
vaak weinig of

niets terecht

❜❜Gastgezinnen
en hun gasten
worden goede

vrienden, soms
zelfs bijna

familie

’Vluchteling is een etiket. Dat wordt anders als je hem in 
huis haalt. Dan wordt het een persoon’

Mahmoud (32) komt uit Palestina.
De Gazastrook. Meer dan tien jaar
zwierf hij de wereld over op zoek
naar een land dat hem erkent als
vluchteling en waar hij mag blijven
om een nieuw bestaan op te bou-
wen. Dat lukte niet in het Midden-
Oosten en evenmin in Maleisië en
Chili. In Nederland wel. In het
asielzoekerscentrum in Heerhugo-
waard kreeg hij eind 2019 zijn
verblijfsvergunning.

,,Ik had mijn eigen kamer in het
AZC. Heel fijn en heel comfortabel,
maar je bent er wel behoorlijk
geïsoleerd. Het is niet een plek
waar je de Nederlandse cultuur
leert kennen. En sinds ik weet dat
ik hier mag blijven, wil ik niets
liever. De cultuur van een land leer
je niet uit een boekje. De enige
manier om dat te doen is er zelf
onderdeel van de worden, daarom
heb ik me aangemeld bij Takeca-
rebnb.’’

,,Je leert op die manier de taal
ook beter. Ik heb mezelf in de

afgelopen tien jaar Engels en
Spaans geleerd, maar dat gaat me
met Nederlands niet lukken; het is
een lastige taal. Ik zit op Neder-
landse les en het helpt als je in de
praktijk gedwongen wordt om
mensen te verstaan en begrijpen.
Carla en Tom helpen me daar
enorm bij.’’

Sigaretje
Carla: ,,In de voorgesprekken met
Takecarebnb kun je als gastgezin
heel nadrukkelijk aangeven wat je
wel en niet wilt. Bijvoorbeeld dat je
absoluut niet een gast wilt die
rookt of alcohol drinkt. Of je wilt
per se een man of een vrouw. Wij
zijn daar niet heel specifiek in
geweest en hebben geen bijzondere
eisen gesteld. Mahmoud rookt,
terwijl wij allebei niet roken en
ook niet willen dat er in huis ge-
rookt wordt. Daar hebben we goe-
de afspraken over gemaakt: als hij
een sigaretje wil roken, dan gaat
hij naar buiten.’’

Mahmoud gniffelt: ,,Ik probeer
te stoppen, maar dat is zo moeilijk.
Carla en Tom steunen me en met
hun hulp gaat het een keer lukken.
Dat weet ik zeker.’’

,,Ze helpen me geweldig bij alles
wat ik doe. Ik kan altijd bij ze
terecht als ik een vraag heb over de
taal en over hoe dingen gaan in de
Nederlandse cultuur. Ze staan
altijd voor me klaar. Zoveel steun
en hartelijkheid heb ik in elf jaar
niet ervaren. Ze geven me het ge-
voel dat ik hun eigen zoon ben.’’

Carla moet er bijna van blozen.

,,Maar inderdaad, zo voelt het voor
ons ook wel een beetje’’, beaamt ze.
,,In ons eerste kennismakingsge-
sprek klikte het vanaf het eerste
moment. Het was meteen duidelijk
dat Mahmoud heel open en com-
municatief is en dat we hetzelfde
gevoel voor humor hebben. Met
zijn 32 jaar zit hij precies tussen
onze twee jongste dochters in. En
vanwege zijn achterstand op het
gebied van onze taal en kennis van
de cultuur, ben je toch een beetje
aan het opvoeden.’’

Vlees
,,Dat doen we natuurlijk als het om
het roken gaat. Maar we schrokken
aanvankelijk ook wel van het feit
dat hij ontzettend veel vlees at. Dat
waren wij helemaal niet gewend.
Niet dat we vegetariërs zijn, maar
veel scheelt het ook weer niet: één
keer per week vlees eten vinden wij
wel genoeg. Hij wilde het liefst
elke dag vlees. Dat was nou net iets
waar we het in het kennismakings-
gesprek niet over hadden gehad.’’

,,Later wel. We hebben uitvoerig
gediscussieerd over de effecten van
vlees eten op het milieu. Ik denk
dat onze boodschap wel een beetje
overgekomen is.’’

Mahmoud knikt: ,,Carla en Tom
hebben me groente leren eten.
Voordat ik hier kwam at ik vrijwel
nooit groente. Mijn maaltijden
bestonden uit brood, rijst, vlees en
kip. En af en toe wat groente in de
soep. Hier heb ik geleerd dat broc-
coli en stamppot ook heel lekker
zijn.’’

Mahmoud uit Palestina 
leert groente eten in Heiloo
Heiloo ■ Mahmoud Alnatti
logeert sinds september vorig
jaar bij Carla Coenders en haar
partner Tom in Heiloo. Ruim
vier maanden later staat hij op
het punt te verhuizen naar zijn
eerste eigen woning in Alkmaar.
Een droom die werkelijkheid
wordt. Maar afscheid nemen van
zijn gastgezin valt hem zwaar.
,,Carla en Tom hebben me be-
handeld alsof ik hun eigen zoon
was. En ze hebben me groente
leren eten.’’

Mahmoud Alnatti en zijn ’gastmoeder’ Carla Coenders. FOTO JJFOTO/JAN JONG

Wael (36) logeert sinds een maand
bij Karin Sluis en Martin Dijkstra
en hun kinderen Zomer en Otto.
Na zijn vlucht uit Syrië verbleef hij
twee jaar in een vluchtelingen-
kamp in Turkije. Elf maanden
geleden kwam hij naar Nederland
waar hij een verblijfsvergunning
kreeg. In het asielzoekerscentrum
in Heerhugowaard hoorde hij van
het logeerprogramma van Takeca-
rebnb en meldde zich meteen aan
om zijn inburgeringsproces te
versnellen.

Het eerste kennismakingsge-
sprek met zijn gastgezin duurde
amper een uurtje, zeggen Karin en
Martin. „We hadden er allemaal
direct een goed gevoel bij. We
wilden dit natuurlijk al langer. Een
paar jaar geleden lazen we ergens
een stukje over Takecarebnb en
toen was de eerste gedachte al: wat
een goed idee. En wat nuttig. Wat
een mooie manier om mensen van
wie het leven eigenlijk stilstaat, te
laten zien hoe we in Nederland
leven.”

„Wat ik las deed me ook naden-
ken over wat wij ons bij ’de vluch-
teling’ voorstellen’’, zegt Karin.
„Dat is een etiket, een abstract

begrip. Dat wordt anders als je ’de
vluchteling’ in huis haalt. Dan
wordt het een persoon, een mens
van vlees en bloed. Niet alleen voor
jezelf en je gezin, maar ook voor je
omgeving, je netwerk. Mijn idee
was dat dat de wereld een beetje
beter zou kunnen maken en daar
wil ik graag aan bijdragen.”

„Dan moet de rest van je gezin

ook nog vinden dat het een goed
idee is. We hebben daar heel veel
over gesproken. We hebben puber-
kinderen in huis, waarvan er één
het liefst altijd helemaal alleen is.
Zonder ons ook. Als er dan nóg
iemand bij komt in huis, heb je
nog minder kans om alleen te zijn.
Dat is dan wel even een dingetje.
Tenminste, dat dachten we. Maar

dat bleek dus helemaal niet zo te
zijn.”

Dochter Zomer knikt: „Er is
eigenlijk helemaal niets veranderd
sinds Wael hier is. Behalve dat hij
heel erg lekker kan koken. Hij is
soms wel vijf of zes uur bezig om
Arabische gerechten te maken voor
ons. Shoarma, falafel, dat soort
dingen. Heerlijk. Hij leert ons dat

je niet altijd in een kwartiertje je
avondeten in elkaar hoeft te flan-
sen.”

Wael glundert: „Ik vind het leuk
om voor mijn gastgezin te koken.
Ongeveer één keer per week. Echt
Arabisch. Koken heb ik geleerd van
een vriend in het AZC. In Syrië
deed ik het nooit; ik mocht van
mijn vrouw niet eens in de keuken

komen.”
Otto is degene die eigenlijk het

liefst zoveel mogelijk alleen is,
maar ook hij vindt dat er in huis
bijna niets veranderd is sinds de
komst van de logé. „Voor mijn
gevoel heb ik wel iets minder pri-
vacy dan voordat Wael er was. Als
ik nu ’s ochtends naar de douche
loop, doe ik dat niet in mijn onder-
broek. Dan trek ik even wat kleren
aan. Dat soort kleine dingen. Maar
het is niet zo dat we ons nu echt
heel anders moeten gedragen. Als
ik alleen wil zijn heb ik altijd nog
mijn eigen slaapkamer.”

Wael wacht op een woning in de
gemeente Koggenland, maar nog
meer kijkt hij uit naar de hereni-
ging met zijn vrouw en drie kinde-
ren. „Zij zijn nu nog in Turkije en
mogen naar Nederland komen.
Maar het is nog niet bekend wan-
neer ze komen. Ik hoop dat het
snel is. En dat er dan ook een huis
in Koggenland beschikbaar is. Dan
kunnen we gaan werken aan een
nieuwe toekomst in dit land.”

„Het liefst zou ik weer gaan
werken in de bouw, maar het werk
dat ik nu doe vind ik ook heel leuk.
Op de boerderij van de broer van
Karin help ik drie uur per dag.
Koeien melken, uiers schoonma-
ken, de kalfjes melk geven en ma-
chines repareren die stuk zijn. Het
is goed voor me om buiten te zijn
en zo leer ik ook weer beter Neder-
lands.” Hij lacht: „Ik denk niet dat
mijn vrouw het goed vind als ik
straks een boerderij begin. Zij is
meer een stadsmens.”

Van bouwvakker in Syrië 
tot boerenknecht in Hem
Hem ■ Wael Rustumo was
bouwvakker in Syrië. Maar te-
gen oorlog en verwoesting is
niet op te bouwen. Op de vlucht
voor het geweld in zijn moeder-
land belandde hij in het West-
Friese Hem waar hij als boeren-
knecht koeien melkt en kalfjes
voert.

Wael Rustumo (rechts) en zijn gastgezin. Van links naar rechts: Otto, Zomer,
Martin en Karin. FOTO’S MARCEL ROB

Wael Rustumo kookt graag voor zijn gastgezin in Hem. En daar neemt hij altijd ruim de
tijd voor.

met het gastgezin en de gast over
hun wensen en verwachtingen. We
bereiden ze zo goed mogelijk voor
op wat hen te wachten staat. Een

paar maanden lang een onbekende
in je huis is niet niks: wat doe je als
je vindt dat je gast te lang onder de
douche staat, te lang uitslaapt of
de hele dag alleen maar op de bank
ligt te Netflixen? Wat verwacht je
van hem of haar? Dat hij of zij met
je meegaat naar de bouwmarkt? Of
af en toe de boodschappen doet,
helpt in de huishouding of de
hond uitlaat? Er zijn gasten die
zeggen dat ze juist dat soort din-
gen graag willen doen en die aan-
geven dat ze bijvoorbeeld graag af
en toe willen koken voor hun gast-
gezin.”

„Over dat soort dingen hebben
we het ook als we met het gastge-
zin én de gast om tafel zitten. Daar
moet je heel duidelijke afspraken
over maken. Als we allemaal het
gevoel hebben dat het klikt, dan
volgt een korte logeerpartij. Een
paar dagen, meestal een weekend.
Als ook dat goed gaat, dan hebben
we een match.”

„Vorig jaar hebben we honderd
van die matches gemaakt. Allemaal
succesvol. Het gaat bijna nooit mis.
Sterker nog: tijdens de logeerpartij
worden gastvrouw en/of -heer en
de gast goede vrienden, soms zelfs
bijna familie; gasten worden ge-
vraagd als getuige bij een huwelijk
en gastouders worden de opa en
oma van de kinderen van de gast.”


