
 

 

30 mei 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

We waren talrijk op deze volksuniversiteit. Er waren enkele nieuwe mensen bij. 

Het thema: “samenleven met mensen met migratieachtergrond” ligt gevoelig. 

We ervaren dit samenleven zeker niet allemaal op dezelfde manier. We werkten 

daarom eerst in kleine groep: daar is het veiliger om je mening te geven..  

De dialoog in grote groep was positief en de sfeer was goed.  

 

We leerden  dat we 

moeten nadenken hoe we 

over andere mensen 

praten. De woorden die 

we gebruiken, kunnen 

kwetsend zijn voor 

andere deelnemers. 

Volgens onze gastspreker 

is spreken over “mensen 

van een andere origine “het meest neutrale. Het is belangrijk dat we dit mens-

zijn benadrukken. Tegenover mensen van een andere origine hebben we ook 

vooroordelen. Daarom is het belangrijk dat we elkaar ontmoeten en met elkaar 

spreken.  Mensen uit andere landen, mensen van een andere cultuur ontmoeten 

ervaren sommigen als een verrijking. Je leert van elkaar. We hoorden vertellen 

 

 

5 oktober 2019 
 

             Migratie 

Fatia Bali 

Kwam voor het eerst: Wesley D.C., Filip D. en 5 van de Zuidpoort 

waaronder Patrick, Lieve en Carine 

 



 

2 

 

dat ouders bewust de keuze maken om hun kinderen naar een multiculturele 

school  te sturen. Daar gaan kinderen van heel veel verschillende culturen naar 

toe. De ouders kiezen voor die school omdat ze willen dat hun kinderen 

voorbereid worden op de wereld van morgen. We zullen steeds meer met 

mensen van verschillende culturen samenleven. Kinderen maken vaak geen 

onderscheid en sluiten vriendschap met iedereen.  

 

Het samenleven met mensen van een andere origine verloopt niet altijd goed. 

Soms worden mensen diep gekwetst door hen en dan is het moeilijk om 

positieve zaken bij die groep mensen te zien. Als je kinderen of kleinkinderen 

niet meer buiten durven spelen omdat ze door mensen van een andere origine in 

je buurt geterroriseerd worden, dan is het moeilijk om positief te zijn over dit 

samenleven.  

 

We vinden het ook 

moeilijk dat we op feesten 

of op school enkel nog 

halal-voeding krijgen. Ons 

kerstfeest is een 

winterfeest geworden. Het 

is belangrijk dat ieders 

cultuur gerespecteerd 

wordt. De gastspreker zei 

dat een aantal organisaties vergeten te denken aan onze cultuur. Het kan perfect 

dat beide culturen naast elkaar bestaan.  Dit betekent dat op er  feesten naast 

halal-voeding  ook varkensvlees beschikbaar is. We hoorden een mooi 

voorbeeld van het feest “Komterbie” in Oostende. De organisatoren hadden te 

weinig halalvlees voorzien. Spontaan werden kippenbouten geruild voor 
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varkensworst. Dat onze Zwarte Piet niet meer Zwart mag zijn ligt moeilijk. Hij 

is zwart omdat hij door de schoorsteen moet kruipen. Deze verklaring en de 

verhalen rond de Sint kennen mensen van een andere origine niet. Het kan voor 

hen beledigend zijn om aangesproken te worden met Zwarte Piet. Voor 

Vlamingen, die opgegroeid zij met De Sint en Zwarte Piet ligt dat moeilijk. Het 

vraagt veel tijd om zaken te laten evolueren.  

 

We ontdekten ook dat mensen met migratieachtergrond het hier niet 

gemakkelijk hebben. Velen zijn hier geboren, soms werden hun ouders ook hier 

geboren. Ze ervaren nog steeds dat ze nog niet echt tot onze maatschappij 

behoren. Als ze terug gaan naar hun eigen land worden ze ook scheef bekeken.  

Vooral moslims hebben het moeilijk. Een deelnemer heeft een dochter die 

moslima is. Zij en haar man gaan werken. Toch krijgen zij te horen dat ze van de 

maatschappij profiteren.  

 

 

 

We vergeten te vlug dat onze ouders of grootouders ook vluchtten tijdens de 

oorlog. Zij waren blij dat ze onderdak en steun van anderen kregen. Waarom 

kunnen wij dan geen vluchtelingen helpen. Soms hebben vluchtelingen niets 
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meer en zorgen mensen voor een woning voor hen. Daar hebben we het soms 

moeilijk mee. We hebben het gevoel dat zij eerder geholpen worden dan 

Vlaamse of Belgische gezinnen. We stellen ons ook de vraag of wij in staat 

zouden zijn om te vluchten want we kunnen het niet betalen.  Een andere vraag 

die we ons stellen: kan iedereen vluchten? Heeft iedereen daar de financiële 

middelen voor?  

 

Een andere vraag die we ons stelden: “zorgt de regering er niet voor dat we 

tegenover elkaar staan?”. Tijdens de volgende volksuniversiteit willen daar bij 

stilstaan.  
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