Onderwijs als sleutel voor een nieuwe toekomst
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De zeventienjarige Naim ziet er niet goed uit. Naim vluchtte met zijn familie naar een kamp in
Iran, waar hij opgroeide. Zijn vader werd vermoord in Afghanistan. Op zijn zestiende zag Naim
niet langer een toekomst in Afghanistan of Iran. Hij besloot zijn kans te wagen in het verre
Europa. Maar liefst een volledig jaar was hij onderweg naar Europa. In 2009 strandde hij
uiteindelijk in België, waar hij een asielaanvraag indiende.

Ondertussen is hij uitgeprocedeerd. De hoofdreden is dat Naim uit een vluchtelingenkamp komt
– en dat is tenslotte geen oorlogssituatie. Naim heeft geen diploma's. Ja, hij kan hard werken,
en hij is een echte doorzetter. Net als zijn overleden vader kan hij kleren maken en verstellen.
Maar daar ben je niets mee in België. Naim beseft dat hij een degelijke opleiding nodig heeft als
hij iets wil opbouwen in België. Dat was ook zijn eerste vraag toen hij uitgeput bij VLOS
aanbelde: "Ik wil naar school, en - als het kan - ook wat brood en een bad."

Naim is één van de vele jongeren die verdomd goed beseffen dat scholing dé sleutel is voor
een toekomst zonder armoede. Naim wil graag aan de slag in de bouw, dus schrijven we hem
in voor het volwassenenonderwijs. VLOS ondersteunt een twintigtal jongeren bij hun opleiding.
Zo'n opleiding is natuurlijk niet gratis: 125 euro inschrijvingsgeld, 200 euro gereedschap en
kledij. Verder nog een cursus Nederlands van 70 euro... Eén semester school kost ongeveer
400 euro. De jonge vluchtelingen kunnen die som onmogelijk uit eigen zak betalen, dus geeft
VLOS hen een renteloze lening.

VLOS begeleidt met veel geduld en inzet kleuters, kinderen en jongeren zonder papieren bij
hun eerste schoolervaring. We zien dat de meeste jongeren dolgraag naar school willen, maar
dat de juiste kennis en ervaring in eerste instantie ontbreekt. VLOS doet er wat aan, en zet hen
op de juiste weg.
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