Erna Janssens: de educatieve avond ‘Medici over het vluchtelingendrama’,
georganiseerd door AZIZ en KWB Weerde, 21-10-2016 in zaal Ons Huis te Weerde.
Voor de ongeveer 40 deelnemers was de avond boeiend en aangrijpend door de doorleefde
verhalen van 3 geëngageerde dames over de veiligheids- en gezondheidsproblemen van
vluchtelingen.
Line Lootens, verpleegkundige en sociaal-cultureel werker bij Artsen zonder Grenzen,
vertelde over haar missies op de Middellandse zee en in Lesbos en over AzG in Italië, Turkije
en Griekenland. Op de Middellandse zee zet de organisatie zich in voor het redden en veilig
aan land brengen van bootvluchtelingen. Opmerkelijk veel vrouwen en kinderen in boten die
steeds meer overvol zitten, via steeds langere trajecten, met steeds meer niet-begeleide
minderjarigen. In de centra van Griekenland concentreert AzG zich vooral op de slachtoffers
van folteringen. In de centra van Italië op psychologische opvang.
De invalshoek van Nel Vandevannet was helemaal anders. Zij is directeur van de Belgische
missies van Dokters van de Wereld. Haar verhaal ging over de medische zorg voor de meest
kwetsbaren in België: mensen op de vlucht, daklozen en mensen in armoede. De 400
vrijwilligers in België werken minstens 1 dag in de week voor de organisatie. Ook hier valt op
dat 1/3 van het cliënteel bestaat uit minderjarigen. Een andere verontrustende vaststelling is
dat 80 % van de vrouwelijke klanten slachtoffer is van seksueel geweld.
Huisarts Ilse Ramboer deelde haar ervaringen mee in Rode Kruiscentra zoals Noodopvang
Nekkerspoel Mechelen. Zij documenteerde het beleid van Fedasil, de instantie voor opvang
van asielzoekers. De 30 000 opvangplaatsen kennen een gemiddelde bezetting van 80 %.
Van iedere opgevangen asielzoeker wordt een longfoto genomen, er gebeurt een medische
intake en vaccinaties worden toegediend. Zij eindigde met het korte filmpje van Amnesty
International http://www.theinspiration.com/2016/05/amnesty-international-4-minutesexperiment/, een aanrader en meer dan het bekijken waard
De getuigenissen waren enerzijds erg complementair, anderzijds kwamen telkens dezelfde
vaststellingen naar voor: HIV, TBC, hepatitis, genitale mutilatie en posttraumatische stress
zijn de meest voorkomende ziektebeelden. De toehoorders zijn die avond ruimer
geïnformeerd en met een dieper inzicht in de thematiek naar huis gegaan.
Burgemeester Bart Coopman, OCMW-raadslid Eric Moens en Myriam Feytens die met de 14
asielzoekers in het centrum van OCMW werkt, gaven ook nog een uitleg over de opvang in
Zemst. Een kanttekening nog tot slot: Josée illustreerde in haar inleiding met cijfers dat het
aantal vluchtelingen dat België opvangt echt wel meevalt: 65 miljoen mensen op de vlucht
wereldwijd, van wie 86% in arme en ontwikkelingslanden zitten; 1,2 miljoen vluchtelingen
kwam in 2015 naar de Europese Unie, wat 0,02 % is op de totale bevolking. België ontving in
2015 35.000 asielaanvragen; in 2016 tot nu toe 16.000.

