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Ondanks de tropische 
temperaturen buiten was de 
zaal goed bezet, meer dan  
30 aanwezigen deze avond.   
 
Na de opening door de 
voorzitter vertelde Marije 
Leferink (VluchtelingenWerk) 
in het kort de geschiedenis en actuele stand van zaken betreffende de 
statushouders in de Gemeente Hellendoorn. Ook het verschil tussen een 
statushouder en asielzoeker werd verduidelijkt.  
In 2013 moesten er 25 statushouders gehuisvest worden. In de eerste helft van 
2017 moesten er 39 statushouders gehuisvest worden en in de tweede helft 21 
statushouders. In totaal dus 60 statushouders, waarvan er inmiddels 29 
gehuisvest zijn. Er zijn 202 statushouders in actieve begeleiding bij 
VluchtelingenWerk.  
 
Gastspreker deze avond was Marwan Atroshi, hij is vrijwilliger (tolk) bij 
VluchtelingenWerk en 12 jaar geleden gevlucht uit zijn geboorteland. 

Marwan vertelde ons zijn verhaal 
hoe hij Nederland heeft ervaren als 
vluchteling. 
Zijn insteek was om hier in te 
burgeren en werk te vinden. Vooral 
het vinden van werk was/is een hot 
item. 
 
Het verhaal van Marwan was een 
openbaring voor de meeste 
aanwezigen, maar dan vooral in 
negatieve zin. Hij vertelde hoe 

moeilijk het is om als statushouder te kunnen integreren in onze maatschappij. 
Ter verduidelijking: een statushouder is geen asielzoeker meer maar heeft hier 
recht op woning en werk zoals iedere Nederlander. De gemeente is in eerste 
instantie verantwoordelijk voor het begeleiden van kansarmen op de 
arbeidsmarkt naar een zinvolle invulling van het dagelijkse leven, dit geldt voor 



alle bijstandsgerechtigden.  
We hoorden van de spreker hoe hij dat in de praktijk ervaren heeft. Van 
ondersteuning was niet veel sprake, hij ondervond het soms eerder als 
tegenwerking. Reacties uit de zaal gaven over het algemeen blijk van ongeloof.  
 
Conclusie na deze toch wel emotionele avond mag zijn dat het ongelofelijk 
moeilijk is voor zowel autochtone als wel de nieuwe Nederlander het 
cultuurverschil te overbruggen. 
Er kwamen deze avond een paar overduidelijke voorbeelden boven tafel.  Zo 
was ook de voorzitter van VluchtelingenWerk aanwezig. Hij introduceerde een 
goed opgeleide Eritrese jongeman die te werk is gesteld op de Sallandse 
heuvelrug.  
 
De themabijeenkomsten zijn bedoeld als verdieping voor de adviesfunctie van 
de Wmo-raad. De Wmo-raad heeft de intentie uitgesproken dat zij hier zeker 
wat mee wil gaan doen. 
 
Laatste nieuws: naar aanleiding van deze bijeenkomst is Marwan Atroshi naar 
wij vernamen aangenomen bij een bedrijf in Almelo als magazijnbediende.  
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