Verslag workshops
Naam workshop: First steps – Patrick Meurs
Verslaggever: Eline Mechels

UITDAGINGEN
•

Opmerking deelnemer: Als één kind uit een gezin met een buddy op uitstap mag, komt
zijn/haar ontwikkeling in een hoger tempo dan dat van de broers/zussen. Dit kan voor
onevenwicht of conflict zorgen binnen het gezin. Of ook als man en vrouw het niet eens zijn
over bv. al dan niet deelname van kinderen aan het buddy-programma.
Reactie Patrick: Dit soort innerlijke conflicten, daar werken wij (psychotherapeuten) graag
mee. De medewerkers van het kamp gaan hier mee aan de slag. Dit is een innerlijk conflict:
“Ik wil wel dat mijn kind dit leert maar tegelijkertijd ook niet, want ik ben bang dat één van
mijn kinderen meer zou weten of kennen dan de anderen, of dan ikzelf, en dat dit een breuk
in mijn gezin zal veroorzaken.”

•

Opmerking deelnemer: Hoe gaat dit project om met vluchtelingen die hier niet erkend
(zullen) worden?
Reactie Patrick: We onderscheiden niet, iedereen in het kamp stapt mee in dit programma.
Die onzekerheid (“Mag ik hier blijven of word ik teruggestuurd?”) is ook een thema waar ze
allemaal, kortstondig of langer, mee te maken krijgen, en waar we in onze sessies mee aan
de slag gaan. De structuur van het kamp is heel constructief, men trekt hen echt mee in het
programma.
deelnemer: Wordt er iets gedaan voor die personen, die geïntegreerd zijn in het kamp, in
dansgroepen e.d., als ze dan toch uitgewezen worden?
Patrick: Soms worden asielaanvragen afgewezen, en worden die personen dezelfde nacht al
weggehaald. Soms krijgen we twee weken tijd om afscheid te nemen. Soms wordt iemand
verplaatst binnen de deelstaat of binnen Duitsland, dat is ook een afscheid. We proberen dat
wel op te vangen, maar dat kan niet altijd.

•

Opmerking deelnemer: Komen mensen niet in een ‘zwart gat’ te vallen als ze uit het kamp
moeten vertrekken, zelfs als dat is omdat hun asielaanvraag goedgekeurd is?
Reactie Patrick: Er zijn nu vier traumacentra opgericht in de deelstaat Hessen, maar die zijn
nog maar pas opgestart. Vermoedelijk worden de personen die in diezelfde steden wonen
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wel goed opgevolgd nadien. Als je wat verder woont van zo’n centrum weet ik niet of ze
even goed opgevolgd kunnen worden.
•

Opmerking deelnemer: Soms is er ook ambivalentie tussen koppels. Negatieve opmerkingen
van mannen naar hun vrouwen gericht, zoals “Je begint als een vrouw van hier te praten.”

•

Opmerking deelnemer: Syriërs & Afghanen etc. kunnen bij ons (PPA) vaak niet door één deur.
Is dat bij jullie ook zo? Dat zijn spanningen die vroeger in hun land van oorsprong al
bestonden, en nu zitten ze hier in hetzelfde schuitje, beide vluchteling: blijven die
spanningen dan bestaan?
Reactie Patrick: Belangrijk is dan dat medewerkers van het kamp de spanningen doen
bedaren, wanneer het kookpunt bereikt wordt. Medewerkers van het kamp moeten ook
goed opgeleid en bijgestaan worden om daarmee om te gaan.

PISTES VOOR DE TOEKOMST
IDEEEN EN WEETJES

2

