Hoe gaat het met de mensen in Marienthal?
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Na meer dan 2 jaar van regelmatige quarantaines en allerlei maatregelen waardoor
we feitelijk bijna niets konden doen in Marienthal, is het gelukkig allemaal weer wat
soepeler geworden. De pandemietijd heeft echter met name op de kinderen een
enorme impact gehad. Zij hebben een flinke achterstand op school opgelopen. Met
name Duits en Frans zijn een flink struikelblok. Mocht u kunnen helpen bij huiswerk
Duits of Frans of kent u iemand die dat kan, dan horen wij dat graag! Theo heeft
Zeinab het laatste jaar geholpen en dat heeft duidelijke resultaten opgeleverd.

Ik heb het afgelopen jaar geprobeerd om u elke maand in de Samen op Pad op de
hoogte te houden van het wel en wee van diverse families. De families die wij al
beter kennen, zijn vooral de families die er al langer zijn en dus vaak ook problemen
hebben.

Bijv de familie Abu Alsawshy: de Libische familie: Fouad en Maha en hun 4
kinderen. Zij hebben op 9 juni te horen gekregen dat hun asielverzoek voor de 2 e
keer is geweigerd. Ze hebben nu nog 1 mogelijkheid om in beroep te gaan en dat
moet voor 9 juli, dus de tijd dringt. Zij zijn veranderd van advocaat, gelukkig is Frank
Wies bereid gevonden om hun dossier over te nemen. Hij is wat vluchtelingenzaken
betreft de beste advocaat die je in Luxemburg kunt hebben. De vorige advocate
heeft fouten gemaakt; zij heeft belangrijke documenten niet of laat ingeleverd, zoals
bijvoorbeeld een opsporingsbevel van de Libische militie waarin Fouad dood of
levend wordt gezocht. In het vonnis staat nu dat het verdacht is dat dat zo laat is
ingediend. Heel spannend en frustrerend voor deze familie.

Dit is slechts 1 verhaal van de ca 25 gezinnen die in Marienthal zijn, alle kamers zijn
daar momenteel bezet. Gelukkig zijn er ook mensen die hun verblijfsvergunning
zonder veel problemen krijgen en waarvan sommigen ook werk en woonruimte
vinden. Groot probleem is en blijft echter de woonruimte, waardoor veel
vluchtelingen met status gedwongen zijn in Marienthal te blijven. 3 maanden na het
verkrijgen van de verblijfsvergunning moeten ze ook in Marienthal huur gaan
betalen. Ook hier doen wij een beroep op u om het ons te zeggen als u werk of
woonruimte weet.

Natuurlijk is de situatie er door de oorlog in Oekraïne niet makkelijker op geworden.
De vele Oekraïense vluchtelingen die in Luxemburg aankwamen werden – terecht –
onbureaucratisch en snel geholpen. Ze kregen meteen een tijdelijke
verblijfsvergunning, mochten meteen werken en er werd door veel mensen
woonruimte aangeboden. Het is echter ook begrijpelijk dat dit bij andere
vluchtelingen, die vaak ook uit oorlogsgebieden komen en die soms lang moeten

wachten op een verblijfsvergunning en zeker op werk en woonruimte, frustratie
oproept. Het vluchtelingencomité heeft daarom besloten onze hulp op de mensen in
Marienthal te focussen, er zijn vele andere hulporganisaties met de Oekraïense
vluchtelingen bezig.

Het werk dat wij in Marienthal doen is soms moeizaam en frustrerend. Je moet
ertegen kunnen dat het met kleine stapjes vooruitgaat en soms ook weer achteruit.
Maar het is ook heel verrijkend en dankbaar werk. Het vergt veel geduld en
uithoudingsvermogen en een positieve houding om dit vol te houden. Maar soms
hebben we er ook wel slapeloze nachten van….
Gelukkig zijn er ook succesverhalen. Zoals Albana en haar 3 kinderen die het
allemaal geweldig doen. Sabrie is bijna klaar met haar 1e jaar in fysiotherapie en
staat gemiddeld op 85/100. Meralb en zij hebben de Sproochentest gedaan en
hebben nu de Luxemburgse nationaliteit aangevraagd. Blin gaat in september naar
het lycée. Samira werkt nu 32 u/pw bij de Kleederstuff van het Rode Kruis. Ali
Gholami uit Afghanistan heeft werk in zijn vak als landmeter gevonden.
Wat voor ons een enorme steun is, is dat wij nooit tevergeefs een oproep doen aan
de NPG’ers. Heel hartelijk dank voor alle hulp die wij steeds weer krijgen op velerlei
gebied en voor uw gebed voor ons werk.

Natuurlijk wil ik eindigen met de collecte voor het vluchtelingencomité van ganser
harte bij u aan te bevelen. Ik kan u verzekeren dat elke cent goed terechtkomt!
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