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ZORGEN
De gezinslocaties in Gilze Rijen en Katwijk zijn ongeschikt voor kinderen. Dat concluderen UNICEF
Nederland en Defence for Children na een werkbezoek. Zes onderzoekers hebben gesproken met
negentien ouders en zeventien kinderen uit dertien gezinnen. Aanleiding voor deze quickscan
vormde een reeks van klachten over de leefomstandigheden in de nieuwe opvangcentra voor
uitgeprocedeerde gezinnen met minderjarige kinderen. Zowel de meldingen van klachten als de
interviews vormen de bronnen van deze quickscan.
De meeste kinderen die aan deze quickscan deelnamen, zijn in Nederland geboren of waren nog
heel jong toen ze met hun ouders naar Nederland kwamen. Gemiddeld zijn ze ongeveer acht jaar
in Nederland en in die tijd maakten ze gemiddeld één verhuizing per jaar mee. In de meeste
gezinnen was voorafgaand aan het verblijf in Ter Apel of de gezinslocatie professionele
hulpverlening aanwezig die niet is gecontinueerd. Bij het beoordelen van de leefomstandigheden
in de gezinslocaties moet rekening gehouden worden met deze ernstig verzwakte conditie van
zowel kinderen als ouders.
1.
Ingrijpende vrijheidsbeperking houdt gezinnen gevangen
De ouders moeten zich midden op de dag melden bij het COA in het centrum. Zeven dagen per
week. Een dagje ertussenuit met de kinderen of ergens logeren kan niet meer. Ook bezoek aan de
kerk is hierdoor nauwelijks mogelijk. De kinderen missen de contacten met vrienden elders in het
land en kunnen zich op geen enkele manier meer onttrekken aan de gespannen sfeer die in het
centrum heerst. Juist omdat deze kinderen al jarenlang in Nederland zijn en doordat zij vaak
verhuisd zijn (naar schatting eens per jaar) hebben zij overal in het land nog contacten met
vrienden en grijpt de vrijheidsbeperking voor hen extra zwaar in.
Onderdeel van de vrijheidsbeperking is ook het verbod om de gemeentegrenzen over te gaan.
Een aantal kinderen heeft een vader of moeder (Nederlander of met een verblijfstatus) die buiten
en ver van het centrum woont. Door de meldplicht en het verbod om buiten de gemeentegrenzen
te reizen kunnen deze kinderen hun andere ouder nauwelijks bezoeken. Hoewel kinderen ook de
vrijheidsbeperkende locatie Ter Apel zeer onplezierig vinden, konden ze vanuit Ter Apel toch nog
wel eens in het weekend weg omdat daar alleen doordeweeks een meldplicht is. Voor de kinderen
maakt dit een enorm verschil. Een meisje van elf in Katwijk: “Je voelt je hier echt gevangen”.
2.
Stopzetting zorg, behandeling en opvoedingsondersteuning
De toegang tot de gezondheidszorg verloopt moeizaam: soms moeten ouders meerdere keren
terugkomen voor ze geholpen worden. Ook worden ze niet altijd naar een huisarts verwezen maar
door de verpleger van het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GCA) weggestuurd met paracetamol.
Ook ernstige klachten worden soms gebagatelliseerd.
In nagenoeg alle gezinnen was voor de overplaatsing naar Ter Apel of naar de gezinslocaties een
vorm van hulpverlening aanwezig. Het tekent hoe ernstig de conditie van deze uitgeprocedeerde
gezinnen al was voordat ze naar de gezinslocaties overgeplaatst werden. Therapieën en andere
hulpverleningstrajecten zijn abrupt afgebroken, opvoedingsondersteuning is stopgezet.
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Een ernstig beschadigde jongen van twaalf jaar die intensief behandeld werd bij de ggz tot hij van
een azc naar Katwijk werd overgeplaatst, vertelt dat hij vijf maanden zal moeten wachten voor hij
weer therapie kan krijgen. Hij zegt ook dat hij het niet meer op kan brengen om zijn verhaal
opnieuw aan een onbekende te moeten vertellen. Zijn achtjarige broertje daarover:
“Mijn broer zegt dat hij dood wil. Ik vind dat heel erg eng.”
Verschillende moeders geven aan niet meer te weten hoe ze met hun kinderen moeten omgaan.
Zij kregen eerder opvoedingsondersteuning, maar die is stopgezet toen ze naar Ter Apel verhuisden
en ook in de gezinslocaties ontbreekt deze hulp. Toen een moeder daarover vertelde, pakte ze een
lange stok uit de kast en zei: “Ik sla nog niet maar ik dreig hiermee om de kinderen stil te krijgen.
Ik weet echt niet meer wat ik moet doen.” Een derde van de moeders die we in Katwijk spraken,
is vele jaren geleden als alleenstaande minderjarige naar Nederland gekomen.
3.
Inkomen onder het bestaansminimum
Het is opvallend dat de meeste kinderen in november nog in zomerkleren rondlopen. Ouders geven
aan geen geld te hebben om een winterjas of winterschoenen te kopen. Ze leven van € 31 tot € 43
per persoon per week, afhankelijk van de gezinssamenstelling en de leeftijd van de kinderen.
Voor de babyverzorging is dit het allergrootste probleem. Met de aanschaf van luiers en de melk is
het weekgeld op. Anders dan in de azc’s en Ter Apel, krijgen de bewoners geen reisgeld om een arts
of advocaat te bezoeken.
Ook voor de reis naar een rechtszitting krijgen ze geen vergoeding. Het openbaar vervoer is voor
hen onbetaalbaar, dus zien ouders veelal af van reizen die belangrijk zijn voor hun gezondheid of
procedures.
Ouders kunnen voor 1 euro per uur schoonmaak- of keukenwerk verrichten. Dat is om
verschillende redenen opvallend: deze mensen mogen niet werken, en de minimumlonen liggen
aanzienlijk hoger in Nederland.
4.
Geen plaats om te spelen
In Katwijk hangen de kinderen rond in de trapportalen, omdat dat de enige plek is om te spelen.
Dat levert gevaarlijke situaties op doordat kinderen over de traphekken klimmen. Ook in de gangen
zitten en hangen veel kinderen. In Katwijk koken de volwassenen in centrale keukens. Vervolgens
moeten ze met hun hete pannen tussen de kinderen door weer naar hun kamer.
Op beide locaties is een heel klein speeltuintje voor de allerkleinsten met enkele toestellen.
Vooral de oudere kinderen klagen dat er helemaal niets te doen is. “Ik speel hier nooit meer
buiten”, zegt een jongen van tien.
Ook sporten is onmogelijk, zowel in het centrum als daarbuiten. In de azc’s kregen ouders een
bijdrage voor de contributies van (sport)clubs, maar deze regeling geldt niet voor de kinderen in
de gezinslocaties.
Er is nauwelijks speelgoed te zien, in de gangen, noch in de kamers. Ouders geven aan geen geld
te hebben om speelgoed te kunnen kopen.
5.
Onvoldoende en onveilige nachtrust
Ouders met één kind of een alleenstaande moeder met twee kinderen moeten in dezelfde kamer
slapen. Vooral met pubers geeft dat problemen rondom privacy en schaamtegevoelens, zowel bij
de ouder als bij de minderjarige. Als er ’s nachts iemand naar de wc moet, wordt iedereen wakker
omdat er maar één grote tl-lamp is. Ouders moeten heel vroeg naar bed om de kinderen nog enige
nachtrust te gunnen. Die wordt echter verstoord door het lawaai van de andere bewoners.
De slaapkamers liggen aan een gang die ook door andere bewoner gebruikt wordt. Hierdoor
bestaan veel zorgen over het gescheiden slapen van ouders en kinderen. Een ouderpaar met zes
kinderen zet de hele nacht om het uur de wekker om te controleren of de vier dochters – die in
een kamer naast de ouders liggen – nog veilig zijn. Die kamer ligt aan een openbare gang en bij
elk geluid springen de ouders uit bed.
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6.
Onderwijs onder de maat
Vanuit het azc of Ter Apel vindt geen overdracht plaats aan de scholen bij de gezinslocaties.
Twee kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben, moesten wekenlang thuis blijven omdat de
beschikking over de onderwijsindicatie niet was overgedragen. Het voortgezet onderwijs moeten
de ouders zelf regelen. Rondom Katwijk waren veel scholen vol, waardoor ook deze kinderen
wekenlang geen onderwijs gevolgd hebben. Het COA hielp niet met het snel vinden van geschikt
onderwijs, aldus kinderen en ouders.
Voor het volgen van basisonderwijs zijn de kinderen aangewezen op de school in het centrum.
Dat betekent dat ze via school niet in contact komen met andere kinderen dan de kinderen in het
centrum, terwijl ze dit wel graag willen. In Gilze is het onderwijs nog gericht op onlangs in
Nederland gearriveerde asielzoekers en onvoldoende toegerust op de kinderen in de gezinslocatie
die allemaal al heel lang in Nederland wonen. In Katwijk vinden de kinderen dat er te veel gespeeld
en te weinig geleerd wordt. Groep 5, 6, 7 en 8 zijn samengevoegd tot een groep van 38 kinderen.
Het klaslokaal is klein en de kinderen klagen unaniem over heel veel lawaai tijdens de les.
“De kinderen hebben hier ook erg veel problemen”, zegt een meisje van dertien daarover
vergoeilijkend, “daardoor kunnen ze zich niet meer concentreren.”
7.
Sanctieregime disproportioneel
Het dagelijks leven in de gezinslocaties wordt geregeld via een uitgebreid sanctieregime. Wie zich
niet aan de regels houdt, krijgt een boete. In Katwijk worden er veel boetes uitgedeeld voor het af
laten gaan van het brandalarm. Omdat de keuken ’s avonds dichtgaat, willen de ouders soms
‘s avonds op hun kamer nog iets te eten warm maken voor hun kinderen. Als dat te veel hitte of
rook met zich meebrengt, gaat het brandalarm af. Dat kost € 45 euro, te betalen in drie termijnen
van € 15. Op zich is het natuurlijk goed om een streng brandveiligheidsbeleid te voeren, maar dit
wordt momenteel wel erg ver doorgevoerd. Afgezet tegen het leefgeld van € 31 tot € 41 euro kan een
boete van bijna 50% van het leefgeld disproportioneel genoemd worden. De boete voor het
brandalarm wordt bovendien opgelegd zonder te onderzoeken of er iets verwijtbaars is gebeurd.
Op het niet dagelijks melden bij het COA staat een boete van € 6. Vanwege de zeer frequente
meldplicht maken ouders wel eens de afweging om een belangrijke afspraak toch voor te laten
gaan, en betalen hier dan maar voor. Het doorgeven dat er een afspraak is, ontslaat hen niet van de
meldplicht, ook niet als het gaat om een afspraak met een arts of advocaat. In Katwijk hangt op de
gang een briefje waarop vermeld is dat in geval de deurdranger kapot gaat, elke bewoner achter die
deur € 45 euro boete betaalt. Het tekent de sfeer in de centra: “Het COA zegt dat wij veel straf
krijgen omdat we niet terug zijn gegaan naar ons eigen land”, vertelt een moeder.
Overigens zijn veel van de financiële sancties ook in reguliere asielzoekerscentra van toepassing.
Defence for Children en UNICEF vinden het sanctieregime ook in die centra disproportioneel gezien
het toch al minimale leefgeld waar de bewoners van moeten leven. De indruk ontstaat dat de
sancties in de gezinslocaties vaker worden toegepast dan in de azc’s. Bovendien heeft het
sanctieregime in de gezinslocaties extra impact omdat het leefgeld van bewoners nog minder
bedraagt en omdat de boetes voor het missen van de dagelijkse meldplicht hoog oplopen. In de
reguliere asielzoekerscentra hebben bewoners een wekelijkse meldplicht waardoor ze minder vaak
in de problemen komen als ze een afspraak buiten het centrum hebben.
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De ouders zijn vaak niet meer in staat om de kinderen de nodige ondersteuning en begeleiding
te geven. De overheid moet die verantwoordelijkheden van ouders respecteren en waarborgen,
op grond van artikel 5 en 18 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
(IVRK) en de ouders bijstaan als zij hun opvoedingstaken niet kunnen waarmaken.
Het risico dat de kinderen op enigerlei wijze te maken krijgen met vormen van
kindermishandeling is onaanvaardbaar groot, de overheid vervult onvoldoende haar plicht om
kinderen hiertegen te beschermen (artikel 19 IVRK) in de gezinslocaties.
De continuïteit in de ontwikkeling van en het onderwijs aan kinderen is door overplaatsing naar
de gezinslocaties in gevaar, wat in strijd is met de artikelen 6, 28 en 29 IVRK.
De kinderen hebben onvoldoende gelegenheid om te spelen en te ontspannen, wat in strijd is
met de verplichtingen uit artikel 31 IVRK.
Het recht op toegang tot adequate (geestelijke) gezondheidszorg is onvoldoende gewaarborgd,
dit is in strijd met artikel 24 IVRK.
Het recht op een adequate levenstandaard (artikel 27 IVRK) wordt geschonden omdat ouders en
kinderen van een inkomen onder het bestaansminimum moeten zien rond te komen. Hierdoor
kunnen zij onvoldoende gezond eten kopen en hebben de kinderen geen geschikte kleding.

CONCLUSIE
UNICEF Nederland en Defence for Children vinden de gezinslocaties momenteel niet adequaat om
kinderen te laten opgroeien, ook niet voor een korte periode. De kinderrechtenschendingen die er
plaatsvinden moeten eerst gerepareerd worden, voordat er nog nieuwe kinderen geplaatst worden.
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AANBEVELINGEN
Maak de gezinslocaties kindvriendelijk en voorkom verdere overplaatsingen
De gesignaleerde knelpunten zijn dermate ernstig dat onmiddellijk actie moet worden
ondernomen. Dat kan door de hierna genoemde praktische maatregelen te nemen.
Naast het kindvriendelijk maken van de huidige gezinslocaties voor de kinderen die daar nu al
verblijven, pleiten UNICEF en Defence for Children ervoor dat de overplaatsingen naar deze locaties
worden gestopt zodat kinderen deze extra verhuizing niet meer hoeven mee te maken.
UNICEF en Defence for Children pleiten voor een andere organisatie van de terugkeerbegeleiding
van gezinnen die uitgeprocedeerd zijn. Daarbij blijven gezinnen in de hun inmiddels
– min of meer – bekende omgeving van het azc tot terugkeer daadwerkelijk geëffectueerd kan
worden. Zo wordt voorkomen dat kinderen opnieuw moeten verhuizen, naar een nieuwe school
moeten en weer ergens moeten wennen.
Praktische maatregelen die meteen kunnen ingaan:
1.
Behandel de bewoners met respect
De gedachte achter de gezinslocaties lijkt te zijn dat de gezinnen wel voor terugkeer zullen kiezen
als het ze maar lastig genoeg gemaakt wordt met zeer sobere opvang, een hard regime en isolatie
van de samenleving. Ouders geven aan zich in de gezinslocatie gekleineerd en gestraft te voelen
voor het feit dat ze (al lang) in Nederland zijn. Diverse bronnen melden dat het COA-personeel aan
de bewoners te kennen geeft dat het regime zo streng mogelijk moet zijn, op instructie van de
minister.
Nog los van de vraag in hoeverre deze situatie in menselijk en kinderrechtelijk opzicht houdbaar is,
betwijfelen Defence for Children en UNICEF de effectiviteit ervan in ernstige mate. Zij zijn van
mening dat de minister met deze aanpak de kans vergroot dat hij het tegenovergestelde bereikt.
Mensen zijn wanhopig, gedemotiveerd, en lijken op geen enkele manier met hun terugkeer bezig
te zijn. Kinderen verliezen hun laatste restje veerkracht en komen dermate ernstig in de problemen
dat terugkeer zelfs onmogelijk wordt. Goede terugkeerbegeleiding vereist een positieve – op de
krachten van mensen gebaseerde – , intensieve, geïndividualiseerde en multidisciplinaire aanpak.
2.
Bied opvoedingsondersteuning
Ouders geven bijna zonder uitzondering aan zich onthand en daardoor heel onzeker te voelen
over de opvoeding van hun kinderen. Door de in de jaren sterk opgelopen stress lukt het veel
ouders niet meer om op een gezonde en veilige manier met hun kinderen om te gaan.
Veel ouders realiseren zich dat. Concreet:
• Op korte termijn moet worden geïnventariseerd of ouders behoefte hebben aan
opvoedingsondersteuning.
• De ouders die dat willen, moeten worden begeleid zodat zij zelf de regie (terug)krijgen in
de opvoeding van hun kinderen.
3.
Continueer behandeling van psychische en medische problemen
Veel uitgeprocedeerde asielzoekers kampen met medische en/of psychische problemen, deels
verklaarbaar vanuit de ervaringen in de landen van herkomst, deels ook door de ervaringen in
Nederland. Het plotseling afbreken van een behandeling zonder zorgvuldige overdracht bedreigt
niet alleen de gezondheid van de betrokkene, maar kan ook een wissel trekken op de
veiligheidssituatie in een gezin. Concreet:
• Plaats gezinnen niet over voordat de overdracht van behandelingen tussen hulpverleners
is geregeld en het vervolg van de behandeling verzekerd is.
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Plaats gezinnen niet over als er sprake is van ernstige psychische problematiek waarvoor op dat
moment intensieve behandeling wordt geboden.
Inventariseer per gezin in de gezinslocatie, welke behandelingen gestaakt zijn voor het vertrek
vanuit een azc en zorg voor de noodzakelijke continuering van behandelingen.
Vergoed de reiskosten voor een bezoek aan hulpverleners.

4.
Bied volwaardig en passend onderwijs
Alle kinderen hebben in gelijke mate recht op gelijke kansen in het onderwijs.
Dat betekent dat de huidige praktijk op de volgende punten moet worden aangepast:
• Zorg dat de overdracht vanuit de vorige school naar de school in/rondom de gezinslocatie goed
is geregeld voordat het gezin wordt overgeplaatst.
• Zorg voor een passende leerplek in/rondom de gezinslocatie.
• Laat kinderen zoveel mogelijk aan het reguliere onderwijs deelnemen. Plaats kinderen in de
basisschoolleeftijd niet koste wat kost op de school van de gezinslocatie als de
groepsamenstelling de kwaliteit van onderwijs in gevaar brengt.
• Plaats kinderen niet in locaties waar de scholen in de buurt een leerlingenstop hanteren.
• Zorg dat de kinderen volwaardig kunnen participeren aan het onderwijs. Dat wil zeggen dat
ze het normale studiemateriaal moeten hebben en ook aan buitenschoolse activiteiten moeten
kunnen meedoen.
5.
Creëer speel- en leerplaatsen voor kinderen en jongeren
Juist in het stressvolle leven van een uitgeprocedeerd gezin in de gezinslocatie, is het van groot
belang dat kinderen zich kunnen ontspannen. Daarom:
• Zorg voor speelplekken, binnen en buiten en passend bij verschillende leeftijdsgroepen.
• Zorg voor plekken waar jongeren zich kunnen ontspannen en activiteiten met elkaar kunnen
organiseren en huiswerk kunnen maken.
6.
Zorg voor een adequate levensstandaard
Het inkomen van ouders in asielzoekerscentra is op een minimumniveau vastgesteld. Met de gang
naar Ter Apel, en vervolgens naar de gezinslocaties, wordt het leefgeld nog verder gekort.
Dit maakt het onmogelijk voor ouders om hun opvoedingsverplichting na te komen als ze
tegelijkertijd niet in staat worden gesteld betaalde arbeid te verrichten. Concreet:
• Hanteer voor de vrijheidsbeperkende- en gezinslocaties dezelfde leefgeldnormen als voor
gezinnen in asielzoekerscentra.
• Pas geen financiële sancties toe.
• Organiseer de verspreiding van gratis tweedehands kleding en speelgoed.
• Laat ouders zelf koken, zodat zij hun eigen keuzes maken in het eten dat hun kinderen
voorgezet krijgen.
• Vergoed de reiskosten voor een bezoek aan advocaten, rechtszittingen en hulpverleners.
7.
Zorg voor veilige en voldoende nachtrust
Juist voor gezinnen in deze stressvolle omstandigheden is het belangrijk dat ze ’s nachts kunnen
uitrusten. Opvallend veel ouders klagen over het ontbreken van nachtrust, soms omdat ze dichtbij
elkaar moeten slapen, soms juist omdat ze te ver uiteen zijn geplaatst. Daarom:
• Zorg dat ouders met heel jonge kinderen bij elkaar kunnen slapen.
• Zorg voor een klein nachtlampje bij elk bed.
• Zorg dat de slaapkamers voor oudere kinderen naast die van de ouders liggen.
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8.
Zorg voor een opbouwend, niet op straf gericht klimaat
Waar veel mensen in een beperkte ruimte moeten samenleven, zijn regels nodig en ook manieren
om die regels te handhaven. Echter, de toepassing van die regels moet het mensen niet onmogelijk
maken om hun leven te leiden en dient proportioneel te zijn. Ouders en kinderen moeten in staat
worden gesteld hun gezinsleven voort te zetten. Daarom:
• Stimuleer ouders om zelf hun kinderen te corrigeren als dat nodig is, respecteer de ouderlijke
verantwoordelijkheden in deze.
• Leg uit wanneer regels nodig zijn omwille van ieders veiligheid. Herhaal deze uitleg als regels
overschreden worden.
• Geef ouders corveetaken in het centrum als de herhaalde waarschuwing en uitleg niet werken
en de veiligheid van de bewoners in het geding is.
• Schaf alle financiële sancties af.
9.
Verlaag de frequentie van de meldplicht
Het doel van de vrijheidsbeperkende maatregel ‘meldplicht’ is ervoor te zorgen dat gezinnen niet
onderduiken. Hiervoor is het niet noodzakelijk dat bewoners zich ook in het weekend melden.
Te meer omdat er dan ook geen gesprekken met hulpverleners en begeleiders worden gepland. Ook
de vrijheidsbeperking om binnen de gemeentegrenzen te blijven, brengt kinderen in een nodeloos
moeilijke situaties. Zo zijn er kinderen met een ouder die buiten de gezinslocatie woont die ze nu
niet mogen bezoeken, terwijl de ouder ook niet op de gezinslocatie mag logeren. Verder zouden
kinderen in het weekend bij vrienden en vriendinnen elders in het land op bezoek moeten kunnen.
Dus:
• Beperk de meldplicht tot doordeweekse dagen.
• Organiseer de meldplicht aan het einde of begin van de dag, zodat de bewoners overdag vrij zijn
om het centrum te verlaten.
• Hef het verbod om zich buiten de gemeentegrens te begeven op.
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Onderste tekening:
Een meisje vertelt over veel broertjes en zusjes. Dit blijken de kinderen te zijn met wie ze op de gang speelt.
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ACHTERGROND
Sinds de zomer van 2011 huisvest de overheid uitgeprocedeerde gezinnen met minderjarige
kinderen in de gezinslocaties in Katwijk en Gilze Rijen. Tot die tijd werden deze gezinnen na een
verblijf van drie maanden in de vrijheidsbeperkende locatie Ter Apel op straat gezet. De opvang in
gezinslocaties kwam tot stand nadat Nederland door de Raad van Europa hiertoe werd
aangemaand.
Op 7 juli 2010 heeft het Comité van Ministers van de Raad van Europa een resolutie aangenomen
waarin staat dat Nederland uitgeprocedeerde families met minderjarige kinderen niet meer op staat
mag zetten. Nadat rechters de resolutie in diverse uitspraken hadden bevestigd, heeft toenmalig
minister van Justitie, Hirsch Ballin, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) opdracht
gegeven om (meestal) uitgeprocedeerde gezinnen met minderjarige kinderen onderdak te bieden
in zogenoemde gezinslocaties. Momenteel zijn er twee azc’s omgebouwd tot gezinslocaties:
Katwijk en Gilze Rijen. Het COA is van mening dat de opvang weliswaar een sober
voorzieningenniveau biedt, maar wel speciaal aandacht geeft aan kinderen.
Defence for Children en UNICEF hebben echter verontrustende signalen gekregen over het
minimale voorzieningenniveau en de algehele situatie voor kinderen in de gezinslocaties. Sommige
kinderen krijgen geen passend onderwijs, kunnen niet bij hun ouders slapen en door de dagelijkse
meldplicht kunnen ze geen dag weg, bijvoorbeeld om vrienden te bezoeken. Juist kinderen lopen
op deze plekken extra veel schade op, naast de schade die veel van hen al hadden opgelopen tijdens
hun langdurig verblijf in verschillende asielzoekerscentra. Ook de ouders hebben moeite met het
leven in de gezinslocatie waardoor zij soms niet meer de nodige opvoedingssteun kunnen bieden
aan hun kinderen. Defence for Children en UNICEF hebben daarop besloten om een onderzoek te
starten naar de leefomstandigheden van kinderen in de gezinslocaties. Deze quickscan vormt
daarvoor de start.
Op 23 november 2011 hebben drie teams met ieder twee medewerkers van UNICEF en
Defence for Children beide gezinslocaties bezocht en hebben daar gesproken met negentien ouders
en zeventien kinderen uit dertien gezinnen. De interviews waren semi-gestructureerd en werden
gehouden aan de hand van een vooraf opgestelde lijst van aandachtspunten. De verwerking van de
interviews wordt hierna geclusterd beschreven per vastgesteld zorgpunt. Deze quickscan biedt niet
meer en niet minder dan een inventarisatie van de gehoorde en geziene zorgen. Het is een relaas
over de wijze waarop ouders en kinderen hun verblijf in de gezinslocaties beleven.
De onderzoekers van UNICEF en Defence for Children vonden de sfeer in beide centra bedrukt en
gespannen. Geïnterviewden gaven aan zich ten einde raad te voelen en zijn bang dat iedereen hen
vergeet.
Veel mensen in de gezinslocaties hebben reeds een lange periode (een gezin zelfs vier jaar) in de
vrijheidsbeperkende locatie Ter Apel gewoond. Volgens de geïnterviewden beheerste angst daar het
leven van veel kinderen. In de gezinslocaties speelt die angst een kleinere rol omdat de politie er
minder opvallend aanwezig is en gezinnen ook niet groepsgewijs zijn opgepakt om in detentie te
worden overgeplaatst, tot op heden. Dit benoemen verschillende kinderen spontaan als een
positieve verandering. Toch kiezen de kinderen zonder uitzondering voor ‘Ter Apel’, als ze
gevraagd wordt waar ze liever zouden zijn: in de vrijheidsbeperkende locatie of in de gezinslocatie.
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“Hier zie ik minder politie, minder busjes die mensen meenemen. In Ter Apel waren er
elke dag veel van die zwarte auto’s, een keer werd een jongen daar om vier uur ’s nachts
opgehaald door de politie. Hier moeten we wel elke dag stempelen, ze zeiden eerst dat
we zelfs twee keer per dag ons moesten melden. Maar daar had het COA het te druk voor.
Daarom laten ze nu iedereen midden op de dag komen. En we hadden in Ter Apel een dokter
die echt wilde helpen. Mijn ouders zitten vol stress. Hier zeggen ze alleen: ‘Het gaat wel weer
over, hier heb je een paracetamol’ Het is hier echt slechter dan op Ter Apel.”
Jongen, 13 jaar, Katwijk.

Met alle kinderen is de verhuisgeschiedenis doorgenomen. Het is verontrustend wat kinderen op
dat gebied hebben meegemaakt. Gemiddeld waren de geïnterviewde kinderen acht jaar in
Nederland en verhuisden ze één keer per jaar.

“Ik heb geen vrienden meer. Eerst maak je vrienden, dan moet je weer verhuizen,
na de zoveelste keer stop ik met vrienden maken.” Jongen, 11 jaar, Katwijk.

De zorgpunten, conclusies en aanbevelingen vindt u in de samenvatting op de vorige pagina’s.
Deze zijn niet herhaald in de navolgende citaten uit de interviews.
Defence for Children en UNICEF hopen dat deze signalen voldoende aanleiding vormen voor de
minister voor Immigratie en Asiel om op de kortst mogelijke termijn maatregelen te nemen. Met
deze maatregelen kan de situatie van kinderen en hun ouders in de gezinslocaties voldoen aan de
normen uit het Kinderrechtenverdrag. Verder hopen UNICEF en Defence for Children dat de
minister het punt van zorg over de extra verhuizing zodanig mee laat wegen, dat de geplande
verhuizingen naar de gezinslocaties geannuleerd worden.
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INTERVIEWS
In het dit onderdeel wordt per vastgesteld zorgpunt aangegeven wat ouders en kinderen hierover
hebben gezegd.
1.

Ingrijpende vrijheidsbeperking houdt gezinnen gevangen

“Je voelt je hier echt gevangen.” Meisje, 11 jaar, Katwijk

De meeste bewoners van de gezinslocaties hebben een vrijheidsbeperkende maatregel
opgelegd gekregen (artikel 56 Vreemdelingenwet) in combinatie met een meldplicht (artikel 54
Vreemdelingenwet). De bewoners moeten zich dagelijks melden bij het COA, die deze taak voor de
vreemdelingenpolitie uitvoert, en mogen de gemeentegrenzen niet overschrijden.
De ouders moeten zich midden op de dag melden. Zeven dagen per week. Een dagje ertussen uit
met de kinderen of ergens logeren kan niet meer. Ook bezoek aan de kerk wordt hierdoor
gehinderd. De kinderen missen de contacten met vrienden elders in het land en kunnen zich op
geen enkele manier meer onttrekken aan de gespannen sfeer die op het centrum heerst. Hoewel
kinderen ook de vrijheidsbeperkende locatie Ter Apel zeer onplezierig vinden, konden ze vanuit
Ter Apel toch nog wel eens in het weekend weg omdat daar alleen doordeweeks een meldplicht is.
Voor de kinderen maakt dit een enorm verschil.

“In Ter Apel hadden we ook meldplicht, maar niet in de weekenden. Hier moeten we zeven
dagen per week om 13.00 uur een stempel halen en kunnen we nooit een dag of weekend
weg. We voelen ons hier echt verlamd, we kunnen geen kant op.” Vader, Katwijk
“De meldplicht maakt dat het hier voelt als een gevangenis. De deur is weliswaar open, maar
het voelt als een gevangenis. Als je naar een winkel wilt, is dat eigenlijk niet mogelijk; doordat
de meldplicht om 13.30 uur is en het eten halen al vanaf eind van de middag kan, red je het
gewoon niet. Als je dan toch gaat, is het eten gewoon al op.” Moeder, Gilze
“Ik wil later Batman worden. Die kan vliegen!” Jongen, 5 jaar, Gilze
“We kunnen zelf geen vrienden bezoeken, omdat we altijd midden op de dag moeten
stempelen. En vrienden komen hier niet, omdat ze vaak lang moeten reizen en ze mogen
hier van het COA niet blijven slapen. Ook afspraken met onze advocaat en dokter zijn heel
moeilijk: we krijgen hier geen reiskostenvergoeding én een boete omdat we dan een dag niet
kunnen stempelen. Dit geldt zelfs als we naar de rechtbank moeten.” Vader, Katwijk
De dagelijkse meldplicht vind ik echt een groot probleem, vooral ook omdat het midden op de
dag is. Ik kan daardoor niet naar de kerk. Als ik toch ga, krijg ik een boete.” Moeder, Gilze
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De meldplicht valt bewoners extra zwaar omdat ze ook geen logees mogen hebben. In Ter Apel
en de azc’s konden mensen wel logees ontvangen. Een alleenstaande moeder vertelt daarover:

“Soms hou ik het hier gewoon niet meer vol. Ik ben als alleenstaande minderjarige hier
gekomen en toen was ik al zwanger. Nu heb ik nog een kind. Soms ga ik toch maar naar mijn
tante om even bij te komen. Dan moet ik dus de boete betalen, maar het bangst ben ik dan
dat ze mijn spullen op straat zetten als ik te lang wegblijf.” Moeder, Katwijk
“We kunnen hier helemaal geen leuke dingen doen. Zaterdag komt Sinterklaas in Duinrell,
maar daar kan ik niet heen. We hebben geen geld en moeten van maandag tot en met
zondag stempelen. Het voelt hier echt als een gevangenis voor kinderen. We mogen ook niet
naar Den Haag of Leiden, we mogen alleen in Katwijk blijven en hier naar de winkel en zo.
Ze zeggen tegen ons: ‘Jullie zijn gevangen’. Er hangen ook overal camera’s, in elke gang drie,
dus we worden altijd in de gaten gehouden.” Meisje, 11 jaar, Katwijk

Juist omdat deze kinderen al jarenlang in Nederland zijn en doordat zij als gevolg van de vele
verhuizingen overal in het land nog contacten met vrienden hebben, grijpt de vrijheidsbeperking
voor hen extra zwaar in.

2.
Stopzetting zorg, behandeling en opvoedingsondersteuning
De toegang tot de zorg van het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GCA) verloopt moeizaam:
soms moeten ouders meerdere keren terugkomen voordat ze geholpen worden. Bovendien worden
ze niet altijd naar een huisarts verwezen, maar volgens de geïnterviewden vaak weggestuurd met
paracetamol. Per dag is de GCA maar één uur open voor de bewoners.

“De dokter komt hier drie keer per week. Ik heb pijn bij mijn hart en in mijn buik. Ik heb twee
keer een miskraam gehad en heb het gevoel alsof er nog iets in mijn buik is achtergebleven.
Elke keer als ik bij de dokter hiervoor langskom, past hij alleen de medicijnen aan, terwijl de
klachten blijven. Hij stuurt me nooit voor onderzoek naar het ziekenhuis, terwijl dat volgens
mij eigenlijk nodig is.” Moeder, Gilze
“Er is iedere dag een lange wachtrij. Als je dan eindelijk aan de beurt bent, zeggen ze dat je
over een paar dagen maar terug moet komen. Ik had laatst zelf een afspraak bij de dokter,
toen heb ik mijn zoontje meegenomen en gevraagd of ze alsjeblieft naar hem wilden kijken.
De huisarts is wel heel goed en heeft ons uiteindelijk beiden behandeld.” Vader, Katwijk

De huisartsen die in Katwijk spreekuur houden in het lokale asielzoekerscentrum hebben de
samenwerking met het COA opgezegd. Zij vinden dat er onzorgvuldig met de asielzoekers in de
locatie in Katwijk wordt omgegaan. Volgens de artsen was er geen sprake van een fatsoenlijke
overdracht van medische dossiers van mensen met psychische en medische problemen.1

1

http://www.medicalfacts.nl/2011/10/29/huisartsen-zeggen-de-samenwerking-met-het-centraal-orgaan-opvang-asielzoekers-op/
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“Als ik ziek zou worden dan kan ik naar het GCA. Je kunt hier alleen maar één uurtje per dag
terecht. Je kunt er dan naartoe om een afspraak te maken. Als je buiten dat uurtje heel ziek
wordt, kun je hen wel bellen. Als je bijvoorbeeld met spoed naar het ziekenhuis moet, dan
moet je eerst het GCA bellen en dan bepalen zij of er een ambulance nodig is. Die bellen
naar de receptie en de receptie belt pas 112. Dat is gewoon gevaarlijk.”
Jongen, 15 jaar, Katwijk

In nagenoeg alle gezinnen was voor de overplaatsing naar Ter Apel of de gezinslocatie een vorm
van hulpverlening aanwezig. Het tekent hoe ernstig de conditie van deze uitgeprocedeerde
gezinnen al was voordat ze naar de gezinslocatie overgeplaatst werden. Therapieën zijn abrupt
afgebroken, opvoedingsondersteuning is stopgezet.

“In Ter Apel kreeg ik speltherapie, ik had slechte concentratie op school, ik werd gepest, kon
niet tegen prikkels en werd snel boos. Nu krijg ik geen therapie meer.” Meisje, 11 jaar, Katwijk

Sommige kinderen hebben dringend hulp nodig, zoals psychische hulp aan kinderen die depressief
zijn.

“In het azc ging ik naar de psycholoog, maar die zei dat het contact afgelopen was, omdat
we moesten verhuizen. Hier zeggen ze dat ik sowieso een half jaar moet wachten tot ik naar
een psycholoog kan en vijf maanden voor therapie bij de GGZ. Ik wil ook niet weer opnieuw
beginnen, ik kan niet wéér nieuwe vrienden maken.” Jongen, 12 jaar, Katwijk

Zijn kleine broertje is zeer bezorgd:

“Mijn broer zegt: ‘Ik wil dood gaan’, dat vind ik heel erg eng.” Jongen, 8 jaar, Katwijk

“Er is een gebouw waar je naar toe kunt wanneer je ziek bent. Dat is geen arts maar iemand
van het GCA die je dan altijd adviseert om een paracetamol te nemen. Pas wanneer er iets
ernstigs aan de hand is, word je doorverwezen naar een arts of psycholoog. De reiskosten
hiervoor moet je dan wel zelf betalen. Voor mij is toch niks meer te doen. Ik kan alleen niet
meer in slaap komen zonder pillen. Ik leef in angst en vind mijn leven uitzichtloos. Ik heb
geen begeleiding.” Meisje, 18 jaar, Katwijk
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Verschillende moeders geven aan niet meer te weten hoe ze met hun kinderen moeten omgaan.
Zij kregen eerder opvoedingsondersteuning, maar dit is stopgezet toen ze naar Ter Apel verhuisden
en ook in de gezinslocaties ontbreekt deze hulp. Toen een moeder daarover vertelde, pakte ze een
lange stok uit de kast en zei:

“Ik sla nog niet, maar ik dreig hiermee om de kinderen stil te krijgen. Ik weet echt niet meer
wat ik moet doen. Het is heel moeilijk om de kinderen hier op te laten groeien. Ik heb
daarvoor ook te veel stress. De kinderen luisteren ook helemaal niet goed naar me. In het
azc kreeg ik hulp van Jeugdzorg bij het opvoeden van de kinderen. Toen ik naar Ter Apel
verhuisde, moest ik daarvoor eerst weer op een wachtlijst en kreeg toen dus geen hulp bij de
opvoeding. Hier in Gilze heb ik nieuwe medicijnen gehad en ben ik wat rustiger; daarom heb
ik hier niet meer om hulp gevraagd, maar ik zou het op zich wel graag willen.” Moeder, Gilze
“Mijn zoon en ik hebben vaak ruzie. Ik heb erg veel stress en dat heeft mijn zoon dan ook.
Eerder had ik een thuisbegeleider. Zij kwam één of twee keer per week om met mij en mijn
zoon te praten. Ze gaf me advies over de opvoeding, hoe ik met dingen om kan gaan. Toen
ik naar Ter Apel moest, is alles gestopt. Daar heb ik wel om hulp gevraagd, maar dat werd
afgewezen. Ik heb hier nog geen hulp gevraagd. Ik heb hier helemaal geen verwachting dat
ze iets voor me willen doen.” Moeder, Katwijk

Eerder in gang gezette hulpverlening wordt niet gecontinueerd in de gezinslocatie. Evenmin lijkt te
worden geïnventariseerd welke gezinnen in de gezinslocatie extra ondersteuning nodig hebben, zo
blijkt uit de woorden van een vijftienjarige jongen:

“De opvang hier bezorgt veel mensen veel stress. Mijn moeder werd ontzettend gestrest hier.
Ze heeft zelfs een hartaanval gehad vlak nadat we naar Katwijk verhuisd zijn. Ik denk dat het
van de stress komt. Nu moet ik alles alleen doen omdat mijn moeder veel rust nodig heeft. Ik
zorg voor mijn moeder en voor mijn broertje. Ik bel met de advocaat en met de IND. Ik maak
schoon, zorg drie keer per dag voor het eten en breng mijn broertje naar school. Daardoor
kom ik zelf te laat op school. Ik vind het best wel zwaar om dit allemaal in mijn eentje te
doen. Ik heb geen hulp gekregen. Ik voel me eigenlijk wel eenzaam.” Jongen, 15 jaar, Katwijk
“Ik vind het heel moeilijk om mijn kinderen hier goed op te voeden. Hier word je elke dag
duidelijk gemaakt dat je als mens totaal geen rechten hebt en niets waard bent. Hoe kun je
dan aan je kind overbrengen dat hij waardvol is en hem leren wat zijn mensenrechten zijn?”
Vader, Katwijk
“Het is gewoon moeilijk om hier je kinderen op te laten groeien. Er is hier zoveel stress en
spanning bij de mensen. Het is pijnlijk om mijn dochter hier zo te zien. Ik moet er veel om
huilen.” Moeder, Gilze
“Voordat we met de kinderen mochten spreken, was er een flinke ruzie tussen de vader en de
moeder. We moesten in een aparte kamer met de moeder spreken. Ze had zichtbaar flink
gehuild. Daarna mochten we de kinderen spreken, die waren druk. Direct kwam ook de vader
binnen en toen waren de kinderen heel stil. Het was een gespannen en chaotische situatie.”
Observatie onderzoeker, Katwijk
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Om ouders te steunen in (het hervatten van) hun rol als opvoeder is het belangrijk dat zij hun
gewone dagelijkse taken als ouder kunnen blijven doen. Door de bewoners in Gilze wordt unaniem
geklaagd over het feit dat ze niet zelf mogen koken. Ook in Katwijk is deze maatregel voor 2012
aangekondigd.

“Je mag hier niet koken. Ontbijt krijg je in één keer voor de hele week. Avondeten moet je
elke dag halen en je moet het hier op de kamer opeten. Mijn zoon eet heel slecht hier. Voor
overdag is er alleen brood. Mijn zoon is allergisch maar daar wordt helemaal geen rekening
mee gehouden. Iedereen krijgt hier namelijk standaard hetzelfde eten. Mijn zoon heeft
regelmatig uitslag op zijn armen en zijn gezicht. Ik zou heel graag zelf goed eten willen maken
voor mijn zoon. Ik wil hier ook zelf goed eten kunnen maken.” Moeder, Gilze
“Ik vind het echt een groot probleem dat je hier overdag alleen maar brood kan eten.
Mijn dochter heeft problemen met haar maag, ze kan daar helemaal niet tegen.
Ik weet niet wat ik haar te eten moet geven hier.” Moeder, Gilze

3.
Inkomen onder het bestaansminimum
Het is opvallend dat de meeste kinderen in november nog in zomerkleren rondlopen. Ouders geven
aan geen geld te hebben om een winterjas of winterschoenen te kopen. Ze leven van 31 tot 43 euro
per persoon per week, afhankelijk van de gezinssamenstelling en de leeftijd van de kinderen.
Voor de babyverzorging is dit het allergrootste probleem.

“We krijgen € 30,- per week, per volwassene, in Ter Apel kregen we elk € 55,-. De kinderen
krijgen € 33,- en de baby € 27,-, maar Pampers, melk en alle andere dingen die hij nodig
heeft kunnen we hier niet van betalen.“ Moeder, Katwijk
“Ik zou geld willen sparen en mooie dingen voor mijn moeder kopen en eten en kleren. Ik heb
nu alleen zomerkleren, die zijn veel te koud. Ik verkoop soms snoepjes aan kinderen om geld
te verdienen.” Meisje, 11 jaar, Katwijk
“Mijn zoon heeft helemaal geen winterkleding nu. We krijgen hier € 90,- per week voor ons
beiden, daar moet ik alles van betalen. Er blijft geen geld over om warme kleren van kopen
voor hem.“ Moeder, Katwijk
“De bustickets zijn veel te duur voor ons. Drie euro per persoon is voor ons te veel geld.
We krijgen hier ongeveer veertig euro per week. Het is niet mogelijk om daarvan te leven,
af en toe met de bus te gaan en regelmatig kleding te kopen voor mijn opgroeiende zoon.”
Moeder, Gilze
“We hebben te weinig geld om winterkleren te kopen en we kunnen daardoor ook geen hobby’s
hebben. Ik ben net achttien en mag daardoor niet meer naar school en voor mij zijn er ook
geen activiteiten. Een hobby zou ideaal zijn. Maar we hebben niet eens genoeg geld om eten
te kopen.” Meisje, 18 jaar, Katwijk
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Een jongetje maakt een tekening van de zee.

“Ik ben nog maar één keer in mijn leven naar de zee geweest. Ik vind het stom dat mijn papa
geen geld heeft om met ons naar de zee te gaan.” Jongen, 6 jaar, Katwijk

Anders dan in de azc’s en Ter Apel, krijgen de bewoners geen reisgeld om een arts of advocaat te
bezoeken. Ook voor de reis naar een rechtszitting krijgen ze geen vergoeding. Het openbaar
vervoer is voor hen onbetaalbaar, dus zien ouders veelal af van reizen die belangrijk zijn voor hun
gezondheid of procedures.

“Ook als we naar de rechtbank moeten, krijgen we geen reiskosten vergoed en onze advocaat
zit in Friesland, vlakbij onze vorige verblijfplaats, daar kunnen we al helemaal niet heen!
We kunnen de reis niet betalen en krijgen een boete als we om 13.00 uur niet stempelen.”
Vader, Katwijk
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Ouders kunnen voor 1 à 2 euro per uur schoonmaakwerk verrichten. Dat is om verschillende
redenen opvallend: deze mensen mogen niet werken en de minimumlonen liggen aanzienlijk hoger
in Nederland.

“Om extra geld te verdienen kun je hier elke dag tussen 21.00 en 22.00 uur de keuken
schoonmaken. Daar krijg je € 13,- per week voor (= € 1,86 per uur).” Moeder, Katwijk
“Ik werk in de keuken, elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur; wanneer de kinderen op school
zitten. Ik krijg daar € 13,- per week voor.” Moeder, Gilze

4.
Geen plaats om te spelen
In Katwijk hangen de kinderen rond in de trapportalen, omdat dat de enige plek is om te spelen.
Dat levert gevaarlijke situaties op doordat kinderen over de traphekken klimmen en hun handen
en hoofden tussen de spijlen door steken. Ook in de gangen zitten en hangen veel kinderen.
In Katwijk koken de volwassenen in centrale keukens. Vervolgens moeten ze met hun hete pannen
tussen de kinderen door weer naar hun kamer. Op beide locaties is een heel klein speeltuintje voor
de allerkleinsten met enkele toestellen. Vooral de oudere kinderen klagen dat er niets te doen is.
Ook sporten is onmogelijk, zowel in het centrum als daarbuiten. In de azc’s kregen ouders een
bijdrage voor de contributies van (sport)clubs, maar deze regeling geldt niet voor de kinderen in
gezinslocaties. Er is nauwelijks speelgoed te zien, noch in de gangen en noch of nauwelijks in de
kamers.
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“In het azc was het voor mijn zoon veel leuker en was er veel meer ruimte voor hem qua
hobby´s en spelletjes. In het azc werd er door mensen uit de buurt veel georganiseerd.
Die kwamen op speciale dagen naar het centrum. Hier is bijna niks te doen. Mijn zoon kan
hier ook niet goed buiten spelen, omdat er veel auto´s rijden, hard rijden.” Moeder, Gilze
“Ik verveel me hier vaak en kijk meestal tv. Elke woensdag is er wel knutselen, maar alleen
voor kinderen van vier tot acht jaar. Ik moet hier altijd thuisblijven en kan niet naar het feestje
van mijn vriendinnetje.” Meisje, 9 jaar, Katwijk

Stichting de Vrolijkheid is wel met activiteiten gestart in de gezinslocaties. Sommige kinderen
melden dat ze aan de activiteiten van de Vrolijkheid deelnemen. Maar die zijn er niet voor alle
leeftijdsgroepen.

“Elke woensdag ga ik naar de Vrolijkheid, daar kijk ik films, doe ik mee aan de rap club
en gaan we knutselen. Er is ook internet, maar niet elke dag.” Meisje, 11 jaar Katwijk
“Een keer in de week organiseert de Vrolijkheid iets voor de kinderen. Verder is er maar één
klimhuisje voor de kleine kinderen. Maar het overgrote deel van de tijd zitten de kinderen
gewoon op de kamer.” Vader, Katwijk
“In het azc gingen we iedere week sporten, we kregen per jaar € € 50,- hiervoor. Er werd ook
zwemles geregeld. Hier zegt het COA: ‘Jullie moeten hier veel lopen, dat is ook een goede
sport’.” Jongen, 12 jaar, Katwijk.
“Er is hier geen voetbalclub, geen zwemclub, geen tennis. Alleen een sportzaal en
De Vrolijkheid. Ik wil nu ook wel eens een keer zwemles hebben!” Jongen, 6 jaar, Gilze
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5.
Onvoldoende en onveilige nachtrust
Ouders met één kind of een alleenstaande moeder met twee kinderen moeten in dezelfde kamer
slapen. Vooral met pubers geeft dat problemen rondom privacy en schaamtegevoelens, zowel bij
de ouder als bij de minderjarige.

“Ik schaam me om me te moeten omkleden bij mijn zoon. Ik doe dat alleen als hij slaapt of
weg is. Hij is geen kleine jongen meer.” Moeder, Katwijk

Als er ’s nachts iemand naar de wc moet, wordt iedereen wakker omdat er maar één grote tl-lamp
is. Ouders moeten heel vroeg naar bed om de kinderen nog enige nachtrust te gunnen. Die wordt
echter verstoord door het lawaai van de andere bewoners. Hoewel in Ter Apel de ruimtes vaak
kleiner waren, hadden de kinderen daar wel aparte slaapkamers. Ook bevonden de slaapkamers
zich daar achter één voordeur. Bij de gezinslocaties liggen alle slaapkamers aan een gang die ook
door andere bewoners gebruikt wordt. Hierdoor bestaan veel zorgen over het gescheiden slapen
van ouders en kinderen.

“Ik slaap met mijn vrouw en de twee jongste kinderen (0 en 2 jaar) in deze kamer. Hiernaast
slapen mijn vier oudste kinderen (5, 6, 7, 9 jaar). De kamers gaan ’s nachts op slot, maar wij
zetten ieder uur de wekker omdat we bang zijn dat er toch iemand de deur van de meisjes
openmaakt. Vaak kunnen we niet slapen van angst, bij elk geluid op de gang springen we uit
bed.” Vader, Katwijk

Een familie met vier kinderen heeft officieel twee kamers, maar deze liggen vijftig meter uit elkaar,
gescheiden door een trapportaal. De oudste kinderen (11 en 13 jaar) hebben een paar nachten op die
andere kamer geslapen, maar waren ’s nachts erg bang vanwege alle geluiden. Om bij hun ouders te
komen moeten ze door de openbare gang en het trappenhuis lopen en dat durven ze niet in het
donker:

“Ik had daar erge buikpijn ’s nachts, ik was bang en daar kon ik niet van slapen.”
Jongen, 11 jaar, Katwijk

Nu slapen de oudste kinderen van dit gezin bij hun ouders en de andere kinderen op dezelfde
kamer.2
In Gilze moeten de mensen naar de wc op de gang. Bewoners moeten daarvoor zelf wc-papier
meenemen. Omdat er alleen een tl-lamp op de kamer is, wordt iedereen wakker.

“Ik ga niet naar de wc ’s nachts, dat kan niet. Ik laat mijn kinderen niet alleen.” Moeder Gilze

Het gezin, hun advocaat en andere belangenbehartigers hebben dit probleem maandenlang tevergeefs onder
de aandacht van het COA gebracht. Daags voor een werkbezoek van de minister voor Immigratie en Asiel aan de
gezinslocatie Katwijk, werd het probleem alsnog opgelost.
2
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6.
Onderwijs onder de maat
Vanuit het azc of Ter Apel vindt geen overdracht plaats aan de scholen bij de gezinslocaties.
Het voortgezet onderwijs moeten de ouders zelf regelen. Rondom Katwijk waren veel scholen vol,
waardoor de overgeplaatste kinderen wekenlang geen onderwijs gevolgd hebben. Het COA hielp de
ouders en kinderen niet bij het snel vinden van geschikt onderwijs.

“Alles gaat hier verkeerd. Ik kan me niet concentreren op school, want ik ben de hele tijd
bang dat mijn ouders worden opgehaald door de politie. Iedere keer als ik mijn ringtone hoor,
schrik ik. Ik zit in de eerste van HAVO/VWO, maar moet veel inhalen. De eerste toetsen kan ik
nu niet maken, omdat ik te veel achterloop. In het azc ben ik drie weken naar school geweest,
toen moesten we verhuizen. Toen we hier kwamen, kon ik een maand niet naar school omdat
alle scholen zeiden dat ze vol waren. Het COA zei dat ze niet konden helpen, we moesten het
zelf regelen. We hebben alle scholen in de buurt gebeld. Een school die eerst zei dat ze vol
waren belde een paar weken later terug dat er toch twee plekken waren. Volgens mij was er
ineens plek omdat er een journalist achteraan had gebeld.” Jongen, 12 jaar, Katwijk
“Ik loop veel achter, op de school in Ter Apel kreeg ik amper les. Nu ga ik naar HAVO/VWO
maar ik heb een paar weken hier in Katwijk thuis gezeten. We gingen naar het COA om te
vragen of ze een school voor me konden vinden. Ze hebben op Google gezocht naar scholen
in de buurt en gezegd dat we die scholen maar moesten bellen. Eerst zeiden alle scholen dat
ze vol waren, ineens kwamen er twee plekken vrij op een school en daar zit ik nu op.”
Jongen, 13 jaar, Katwijk
“Ik ga in Katwijk naar school en doe verzorging. De schoolleiding wil geen boeken voor mij
bestellen omdat ze niet weten hoelang ik in Katwijk zal blijven. Het zou verspilling van geld
zijn als ik maar voor korte tijd op school zou blijven en ze zouden dan alle boeken bestellen
voor mij. Ik moet daarom kopietjes maken van andere kinderen zodat ik kan studeren. Ik vind
het niet fijn om telkens van kopieën te moeten leren.” Meisje, 16 jaar, Katwijk
“Ik kan me niet concentreren op school. Ik zit de hele tijd aan de procedure te denken. Ik vind
het wel jammer dat ik daarvoor geen hulp kan krijgen hier. Ook het huiswerk maken is heel
lastig in die kleine volle kamers. Er is ook altijd overal lawaai.” Jongen, 14 jaar, Katwijk

Voor het volgen van basisonderwijs zijn de kinderen aangewezen op de school in het centrum.
Dat betekent dat ze via school niet in contact komen met andere kinderen dan de kinderen in het
centrum. In Katwijk vinden de kinderen dat er te veel gespeeld en te weinig geleerd wordt.

“We zitten met 38 kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 bij elkaar in één lokaal. Er is één meester
of juf iedere dag. Het is er heel druk. Als de kinderen te veel praten moeten we allemaal
strafwerk maken, een blad overschrijven. Soms moeten we nablijven en hebben we niet veel
tijd om te eten tussen-de-middag. Ik zit in groep 6 en wordt soms gepest door de oudere
kinderen in de klas. Ik vind deze school slechter dan andere scholen. Het liefst zou ik naar
een gewone school gaan en niet naar een azc-school.” Meisje, 9 jaar, Katwijk.
“Er is heel veel lawaai in de klas. De kinderen hebben hier ook erg veel problemen, daardoor
kunnen ze zich niet meer concentreren.” Meisje, 13 jaar, Katwijk
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Op school spelen we alleen maar en daarom wil ik er niet heen. Ik vind de kinderen hier
vervelend, ik ga nooit buiten spelen. In het azc kon ik lekker buiten spelen en kregen we op
de school goed les.” Jongen, 8 jaar, Katwijk.
“Ik ben de enige in groep 8, ik heb hetzelfde programma als de rest van de klas (groep 5,6,7),
alleen een ander boek. Vaak vergeet de meester of juf mij, dan doe ik maar wat. Ik denk wel
dat ik de Cito-toets moet gaan maken, maar ik heb nog nooit zo’n toets gemaakt. De meester
zegt dat we in december beginnen met oefenen. In februari is de echte Cito-toets al. Ik maak
me daar wel zorgen over.” Jongen, 11 jaar, Katwijk.
“Ik heb het idee dat mijn zoontje alleen maar speelt op de school hier. Andere kinderen van
zijn leeftijd leren nu lezen en schrijven, maar daar doen ze heel weinig aan. We kunnen ook
geen lid worden van een bibliotheek en hebben geen geld om boeken te kopen. Ik vind dat ik
daardoor mijn kind niet goed kan helpen met leren. Er is hier wel een Nederlandse school in
de buurt, maar het COA wil niet dat onze kinderen daar heen gaan.” Vader, Katwijk.

In Gilze was het onderwijs aanvankelijk nog gericht op onlangs in Nederland gearriveerde
asielzoekers en onvoldoende toegerust op de kinderen in de gezinslocaties die allemaal al heel lang
in Nederland wonen.

“De kinderen gaan hier naar school. Het schooltje was eerst bedoeld voor kinderen die
nieuw in Nederland aankwamen, maar omdat dit sinds kort een gezinslocatie is moet de les
aangepast worden aan kinderen die eigenlijk al Nederlands spreken. Daardoor hebben ze
eerst dus niet zoveel aan het onderwijs gehad. Nu gaat het wel al beter.” Moeder, Gilze

Twee kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben, moesten wekenlang thuis blijven omdat de
beschikking over de onderwijsindicatie niet was overgedragen.

“Mijn zoon zit op het speciaal onderwijs. Hij heeft twee maanden hier thuis gezeten omdat
de overdracht niet geregeld was. Nu gaat hij vier dagen per week naar school, hij wordt dan
opgehaald.” Moeder, Katwijk
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7.

Sanctieregime disproportioneel

“Toen we hier binnenkwamen werd ons gezegd: ‘Wij straffen jullie, omdat jullie niet terug
willen’.” Meisje, 11 jaar, Katwijk.
“Ik ben altijd bang om iets fouts te doen, want als je iets fouts doet, word je bedreigd op
straat gezet te worden. Dit was in het azc niet zo.” Meisje, 16 jaar, Katwijk

Het dagelijks leven in het centrum wordt geregeld via een uitgebreid sanctieregime.
Wie zich niet aan de regels houdt, krijgt een boete.
Overigens zijn veel van de financiële sancties ook in reguliere asielzoekerscentra van toepassing.
Defence for Children en UNICEF vinden het sanctieregime ook in die centra disproportioneel gezien
het toch al minimale leefgeld waar de bewoners van moeten leven. De indruk ontstaat dat de
sancties in de gezinslocaties vaker worden toegepast dan in de azc’s. Bovendien heeft het
sanctieregime in de gezinslocaties extra impact omdat het leefgeld van bewoners nog minder
bedraagt en omdat de boetes voor het missen van de dagelijkse meldplicht hoog oplopen. In de
reguliere asielzoekerscentra hebben bewoners een wekelijkse meldplicht waardoor ze minder vaak
in de problemen komen als ze een afspraak buiten het centrum hebben.

“We krijgen hier overal boetes voor, wanneer we ons een dag niet melden wordt er € 6,ingehouden van ons weekgeld. Als het brandalarm afgaat wordt er drie weken lang € 15,ingehouden. Maar de keuken gaat om 21.00 uur dicht, als we dan op ons kamer nog wat
eten willen opwarmen of melk voor de baby gaat het alarm heel snel af. Er zijn ook geen
stopcontacten in de keuken, dus elektrische apparaten kunnen we daar niet gebruiken.
Maar ook als het brandalarm in de keuken afgaat, krijgen we een boete. We hebben het
gevoel dat we hier voor alles worden bestraft.” Moeder, Katwijk
“Ik was een keer gaan slapen en ik had de deur op slot gedaan. Ik voel me niet veilig om te
slapen zonder de deur op slot te doen. Onze overbuurman heeft meerdere zelfmoordpogingen
gedaan en ik ben altijd bang dat er iemand doordraait en de kamer binnenstormt. Maar mijn
oudere broer was nog niet thuis. Die durfde mij niet wakker te bonzen omdat hij bang was
dat dan anderen wakker zouden worden. Hij is naar het COA gedaan en heeft gevraagd of zij
de deur open konden doen. Nadat de deur werd geopend, kreeg hij een boete. Ook doen ze
onverwachte huiszoekingen en wanneer je iets in je kamer hebt staan wat daar niet hoort,
dan krijg je daar ook een boete voor.” Jongen, 14 jaar, Katwijk
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Naast het sanctieregime, vertellen veel bewoners dat ze onvriendelijk bejegend worden door het
COA-personeel.

“Het COA zegt dat wij veel straf krijgen omdat we niet terug zijn gegaan naar ons eigen land.”
Moeder, Katwijk.
“Soms zitten we hier en wordt er ineens hard op de deur gebonsd. Als we dan vragen wie er is
wordt er kortaf gezegd: ‘COA!’.” Vader, Katwijk.
“Iemand van COA zei een keer tegen mij dat het hun doel is om ons gek te maken.
Ik voel me niet gerespecteerd als mens.” Moeder, Gilze
“Ik heb het gevoel dat het COA de opdracht heeft om mensen te ontmoedigen. Ze hebben nu
ook bedacht dat we vanaf januari niet meer zelf mogen koken. Er is ook niets te doen voor
volwassen en er is ook geen crèche, zodat je een keer iets voor jezelf kan doen als ouder.
De ouders worden gewoon moe gemaakt hier.” Vader, Katwijk
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