“Eindelijk opnieuw een mooie kerst”
125 VLUCHTELINGEN BELEVEN PRACHTIGE FEESTAVOND BIJ
ZUSTERS MARICOLEN

Benny Proot Zuster Noëlla Lapon (vooraan) en de andere vrijwilligers op het kerstfeest.
Brugge 125 vluchtelingen hebben samen kerstavond gevierd bij de zusters Maricolen in
Brugge. Zestig vrijwilligers leidden het feest in goede banen. “Het geeft een warm gevoel om
deze mensen in nood te kunnen helpen”, zegt zuster Noëlla Lapon.
“Van waar je ook komt, wie je ook bent: hartelijk welkom aan iedereen. We maken er een
warme en sfeervolle avond van.” De toon was meteen gezet toen zuster Noëlla Lapon de
avond opende. Sinds 1991 organiseert ze jaarlijks samen met de zusters Maricolen een
kerstfeest voor vluchtelingen. Ook dit jaar was de avond bedoeld voor asielzoekers die dit jaar
in Brugge zijn aangekomen. Onder de aanwezigen waren de zestig bewoners van het Rode
Kruis Opvangcentrum en de vijfenzestig vluchtelingen die onderdak vonden bij het OCMW
van Brugge. “Er zijn hier zo’n twintig nationaliteiten. Het is onze bedoeling om hun integratie
te versnellen en iedereen een woordje Nederlands bij te leren. Het geeft me na al die jaren nog
steeds een warm gevoel om mensen in nood te helpen”, zegt zuster Noëlla Lapon, permanent
vrijwilligster bij Welzijnsschakel Integraal.

Huis gebombardeerd
Voor de aanwezigen is het nog steeds onduidelijk of ze in België kunnen blijven. “Ik heb
papieren aangevraagd voor mij en mijn familie, maar het is bang afwachten. Ik hoop dat we
hier kunnen blijven”, getuigt Shihab (26), die vluchtte uit Irak. Hij kwam vier maanden
geleden met zijn vrouw Sarah (23) en kinderen Yazen (1) en Rahaf (3) naar ons land en had
daar een goede reden voor. “Er zijn nog steeds grote veiligheidsproblemen in Irak. Het is al
beter in vergelijking met enkele jaren geleden, maar de situatie was toch onhoudbaar
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geworden. Ons huis werd gebombardeerd. De keuze om te vluchten, was moeilijk, maar wel
de enige juiste. Ik moest aan de veiligheid van mijn gezin denken”, zegt Shihab, die lovend is
over het initiatief. “Het is een fantastische avond. Ik ben iedereen ontzettend dankbaar. In Irak
vierden we ook Kerstmis, maar dit is toch helemaal anders.”

Benny Proot Vrijwilligster Roxane Roussel vraagt Jonaal (3) en Jeno (5) of ze voldoende
fruitsap hebben.

Veilig
Ook Anne (35) uit Sri Lanka hoopt in België te kunnen blijven. “Ik ben al vier jaar in dit land,
maar kreeg nog steeds geen papieren. Enkele maanden geleden heb ik voor de derde keer een
aanvraag gedaan, maar ik wacht nog op antwoord”, vertelt Anne, die samen met haar drie
kinderen opvang vond in Brugge. “Het is de eerste keer in jaren dat ik Kerstmis vier. In Sri
Lanka was dat steeds een groot gebeuren. Maar ik moest er weg. Ik ben verscheidene keren
gekidnapt en de politie deed niks om mij te helpen. Ik wou mijn kinderen een veilige
toekomst garanderen en kon daar dus niet blijven”, vervolgt Anne, die haar kroost sinds kort
alleen grootbrengt. “Al mijn aandacht gaat nu naar mijn kinderen Jeno (5), Jonaal (3) en Jony
(8). Zij betekenen alles voor mij.”
Voor de zestig vrijwilligers voelt deze avond niet als een opoffering. “Het is de eerste keer dat
ik mij heb opgegeven als vrijwilliger”, zegt Roxane Roussel. “Vier maanden geleden is mijn
man onverwacht overleden. Het geeft een veel beter gevoel om mij hier nuttig te maken dan
alleen thuis te zitten. Volgend jaar kom ik zeker terug.” Ook voor bankbediende Anne
Droogne (51) betekende kerstavond haar vuurdoop als vrijwilligster. “Ik wou al langer iets
doen voor vluchtelingen en dit was dan ook de ideale gelegenheid. Het is onbeschrijfelijk
welk gevoel dit geeft. Het zal zeker niet de laatste keer zijn dat ik mij opgeef voor
vrijwilligerswerk.”
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