
Van: Jan Schene <iani@introversum.nl> 

Onderwerp: terugkeer van vluchtelingen uit Koepel naar Haarlem 

Geachte voorzitter en secretaris van de commissie bestuur, 

 

Sinds enkele maanden begeleid ik als vrijwilliger een aantal Syrische vluchtelingen die in de 

vooropvang in de Koepel verblijven. Aan ongeveer 16 van hen geef ik Nederlandse 

conversatieles en vertel ik over de Nederlandse samenleving. Wij maken soms een uitstapje of 

bereiden een maaltijd en oefenen het geleerde in de praktijk.  

Binnen een maand gaan zij voor enkele weken naar een Proces Opvanglocatie (POL) om de 

procedure voor een verblijfsvergunning in gang te zetten. Daarna zullen zij voor onbepaalde 

tijd naar elders worden verhuisd in afwachting van de vergunning. Zodra zij deze hebben 

kunnen zij officieel gaan inburgeren. 

 

In Haarlem zijn tientallen vrijwilligers actief om de vluchtelingen alvast te laten wennen aan 

ons land, ze veiligheid te bieden middels persoonlijke contacten en ze bij te staan bij allerlei 

praktische zaken. Als gevolg daarvan verloopt hun integratie nu al vaak heel goed. Een aantal 

vluchtelingen is bijzonder gemotiveerd om Nederlands te leren. Door de goede contacten 

tussen hen en een aantal Haarlemmers ontstaan nieuwe vriendschappen. Ik ben ervan 

overtuigd dat de nieuwkomers hierdoor gemakkelijker zullen opgaan in de Nederlandse 

samenleving. Echter, door ze nu weg te rukken uit deze vruchtbare grond wordt dit proces 

onnodig onderuitgehaald. Alles wat net is opgebouwd tussen de vluchtelingen en de 

vrijwilligers wordt verstoord door ze weer als pionnen op andere locaties te zetten. Voor een 

aantal van hen geldt bovendien dat zij geborgenheid nodig hebben om hun soms 

afschuwelijke ervaringen te kunnen gaan verwerken. 

 

Ik zou er daarom voor willen pleiten dat zij na hun korte verblijf in een POL terug kunnen 

keren naar Haarlem, om hier de procedure af te wachten en verder te gaan met de opbouw van 

hun leven. Ook de officiële inburgering kan dan in Haarlem worden voortgezet. Daarmee 

wordt veel verlies van 'kapitaal' voorkomen, zoals de vorderingen met betrekking tot de 

integratie, het geestelijk welzijn van de nieuwkomers en de ontstane banden. Het vele werk 

dat door vrijwilligers is geïnitieerd kan worden afgemaakt hetgeen alleen maar positieve 

gevolgen zal hebben. Zelf kan ik mijn lessen voortzetten en gebruik maken van de ontstane 

werkrelatie en motivatie om ze zo snel mogelijk Nederlands te helpen leren.  

Tevens zie ik dit tevens als een uitgelezen kans om als burger het integratieproces, dat in de 

jaren zeventig en tachtig zo spaak liep, te helpen verbeteren.  

 

Ik stel mij voor dat een flink aantal van de huidige bewoners van de Koepel naar Haarlem kan 

terugkeren en voor de noodzakelijke vervolgtijd in een leegstaand kantoor of bejaardenhuis 

verblijft. Daarbij zou het nog mooier zijn als de nieuwkomers met hulp van vrijwilligers de 

handen uit de mouwen mogen steken bij het bewoonbaar maken van de ruimtes. Mogelijk kan 

een deel van hen in gastgezinnen of bij particulieren worden ondergebracht. Zelf wil ik ook 

die mogelijkheid bieden.  

  

Ik hoop dat u mijn voorstel in overweging wilt nemen en indien u hier positief tegenover 

staat, wilt kijken wat u kunt helpen realiseren.  

 

Vriendelijke groet, 

 

Jan Schene 
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