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Beste vrienden,

Dit is mijn laatste nieuwsbrief over mijn missie in 
Bangkok. Ik ben 29 september jl. vertrokken en 
schrijf deze brief na mijn aankomst in Lyon, Frankrijk. 
Bij dezen dank ik iedereen hartelijk voor jullie onder-
steuning tijdens mijn tweejarige missie.

Hier leest u mijn ervaringen van de laatste vier maan-
den in Bangkok. Het tweede jaar van mijn missie is 
volbracht. Het was een emotioneel jaar met gevoe-
lens van wanhoop, van verdriet, ongelukkig zijn en 
ook wat momenten van geluk. Het gevoel van mach-
teloosheid om de situate van vluchtelingen te ver-
beteren overheerste en toch moet je er zijn om hun 
hoop te bevestigen, dat er een betere tijd voor ze zal ko-
men. Maar de prijs die ze daarvoor betalen is erg hoog.

Mijn geloof en spiritualiteit
In deze missie heeft mijn geloof en spiritualiteit mij 
geholpen om door te gaan met dit werk. Zonder de 
steun van de Heilige Geest was ik zeker afgeknapt. 
Ik heb wonderbaarlijke dingen zien gebeuren voor 
de vluchtelingen maar ook voor mij. Gedurende mijn 
missie heb ik geleerd om eenvoudig te leven met 
alleen het hoog noodzakelijke; een kamer met een 
bed en een tafel en een badkamer. Vergeleken met 
Kameroen, was de grootste luxe in Bangkok de be-
schikbaarheid van electriciteit. Met electriciteit wordt 
het dagelijks leven eenvoudiger en luxer; er is licht, 
warm water en een koelkast. Ik heb geleerd dat je 
niet veel nodig hebt om gelukkig te zijn.

Ondanks de hoogte en dieptepunten ben ik blij met 
het missiewerk dat ik heb mogen doen. Het was een 
jeugdwens en ik heb deze op latere leeftijd mogen 
vervullen.

“Het doel van je reis is nooit een plaats, maar een 
nieuwe manier om naar de dingen te kijken“ 

Henri Miller

Vluchtelingen
De situatie van de vluch-
telingen in Thailand wordt 
steeds slechter. Er zijn 
momenten dat de vluch-
telingen zich gedragen 
als opgejaagd wild, 
rennend om een veili-
ge schuilplaats te vinden. Het lijkt erop dat eindelijk 
de boodschap is overgekomen in de andere landen 
dat het leven in Thailand voor vluchtelingen extreem 
zwaar is. Er zijn in 2015 minder vluchtelingen naar 
Bangkok gekomen.

De laatste twee nieuwe collega’s hebben zich inge-
werkt en er zijn geen afscheidsfeestjes meer. Alhoe-
wel, onze manager van URP is vertrokken in juni. 
Terug van mijn vakantie was ik een beetje de weg 
kwijt, mijn collega’s waren verstoord en het werk ont-
regeld. In augustus kwam onze nieuwe manager. En 
dat betekende nieuwe bazen, nieuwe regels. Beetje 
bij  beetje is de rust weergekeerd en heeft iedereen 
zijn plekje weer gevonden.

Ondertussen heb ik geleerd om afstand te nemen 
van de problemen van de vluchtelingen om te voor-
komen dat je met hen in de ellende wordt meege-
zogen. Je moet wel, anders ben je niet in staat om 
hen te helpen en te steunen. Naar hen luisteren en 
hoop geven is van groot belang voor hen. Als je naar 
het nieuws over vluchtelingen in de wereld kijkt zijn 
er overal problemen en ieder land moet vechten om 
oplossingen te vinden. Soms denk ik dat de situatie 
in Bangkok niet eens zo slecht is: het is een warm 
klimaat, voldoende huisvestingsmogelijkheden en 
eten, en het leven is niet duur. Er is beperkte hulp-
verlening. Het grootste probleem is de illegaliteit, 
geen recht op werk, de dreiging van arrestaties en 
de lange wachttijd alvorens het besluit tot de vluch-
telingenstatus en de beperkte kans op hervestiging. 
Er zijn erkende vluchtelingen die al tien jaar wachten 
op hervestiging.



Na de bomontploffingen in augustus zijn de razzia’s 
weer toegenomen. De ontploffingen waren dichtbij 
mijn wijk. Ik heb wel explosies gehoord maar op dat 
moment denk je niet aan bommen.

Mijn missie als caseworker
Sinds de nieuwe manager is gekomen, is onze werk-
wijze aangepast. Er was een grote achterstand in 
de afhandeling van de hulpvragen, omdat er teveel 
noodhulpvragen per dag binnenkwamen. In geval 
van nood kunnen mensen een keer financiële steun 
krijgen. Daarnaast is er de mogelijkheid om regulie-
re hulp te krijgen, waarin de maatschappelijke wer-
ker gedurende enkele maanden de klant helpt bij 
het opbouwen van zijn leven in Bangkok of om zijn 
probleem te boven te komen. Voor die hulp moeten 
de mensen een aanvraagformulier invullen en die 
worden gescreend op onze criteria. Er was een ach-
terstand van 200 aanvragen. Ik ben twee maanden 
vrijgesteld van de noodhulpverlening en heb alle 
aanvragen afgehandeld en ook mijn Birmese collega 
Kyi Thar geleerd de screening te doen. Sinds sep-
tember is de achterstand weggewerkt. Ongeveer de 
helft van de aanvragen valt binnen onze criteria en 
komt in aanmerking voor reguliere hulpverlening.

Presentatie
Op verzoek van onze nieuwe manager heb ik een 
presentatie gehouden over maatschappelijk werk 
voor vluchtelingen. Ik ben de enige in ons team die 
de opleiding voor maatschappelijk werk heeft gedaan 
maar dat is wel heel erg lang geleden. Gelukkig is 
er internet waar je de actuele informatie kan vinden. 
De meeste van mijn collega’s hebben een studie in 
mensenrechten gedaan en dat geeft vaak discussies 
onder ons. Het is begrijpelijk want in Thailand zijn er 
geen mensenrechten; hoe hoger in de hierarchie hoe 
meer rechten men heeft en hoe lager des te minder. 
De vluchtelingen zijn illegaal en spreken geen Thai 
en zitten daarom helemaal onderaan die ladder.

Iedereen kende de pyramide van Maslow over de 
hierarchie van menselijke behoeften. Wij maatschap-
pelijk werkers worden in onze hulpverlening gecon-
fronteerd met het gebrek aan mogelijkheden om het 

leven van de vluchtelingen te verbeteren. Iedereen 
moet zich maar zien te redden in de omstandigheden 
van Bangkok. Er is een verschil tussen de nationa-
liteiten. Vluchtelingen uit meer ontwikkelde landen, 
zoals Soedan, Irak, Iran en Pakistan hebben vaak 
meer scholing en capaciteiten om een weg om te 
overleven te vinden. Maar degenen uit de arme, min-
der ontwikkelde landen zoals Somalië, Ethiopië en 
Sri Lanka zijn beperkter in het vinden van oplossin-
gen. Voor hen is maatschappelijk werk niet voldoen-
de. Andere middelen zijn nodig, vooral scholing. URP 
denkt erover na om meer mogelijkheden voor scho-
ling en werkgelegenheid te zoeken. Handenarbeid is 
niet duur en kan vaak van huis uit gedaan worden.

Juli 2015
Onze stagiaire Andreas is erin geslaagd om een 
eerste project voor de vluchtelingen te beginnen: 
“Engelse les voor Somalische vluchtelingen”. We 
hebben een echte docent Engels gevonden die als 
vrijwilliger lesgeeft. De lessen zijn in juli begonnen 
met achttien inschrijvingen. De leerlingen klaagden 
over het vroege uur, de les begint om 9.00 uur, maar 
ze kwamen over het algemeen trouw. Tot onze ver-
bazing kwamen er steeds meer bij. We hebben zelfs 
een stop ingevoerd. Andreas ging bijna ten onder 
aan het succes van zijn project. Wij waren erg blij 
met dit succes. Het bleek dat we met extra aandacht 
de groep Somaliërs konden bereiken.

Met twee nieuwe maatschappelijk werksters, die nog 
niet volledig waren opgeslorpt door de hulpvraag van 
alle dag, was er tijd vrijgehouden om eindelijk een 
workshop “Overleven in Bangkok” voor te bereiden 
voor nieuwkomers in Bangkok. Daarvoor hebben ze 
alle informatie, die we in de loop van de tijd hebben 
verzameld, gebundeld. We informeerden de mensen 
over de situatie in Bangkok; de lange wachttijden, de 
gevaren, het langdurige verblijf, de organisaties die 
hulp bieden en vooral ook de eigen verantwoordelijk-
heid voor hun leven en dat van hun familie. De eerste 
bijeenkomst was voor de Somaliërs en die begrepen 
dat Bangkok niet het paradijs is dat zij verwacht had-
den.

We gingen ook op zoek naar mogelijkheden voor 
woonruimte. En zo kwam ik op plaatsen in Bangkok 
waar je anders niet komt. Je maakte contact met Thai-
se mensen en soms verliep dat verrassend leuk. Zo-
als ons bezoek aan Soi 11 in een Thaise volkswijk, 
waar Kyi Thar en ik hartelijk werden ontvangen.

Op huisbezoek met collega Kyi Thar
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Augustus en September 2015
Gedurende deze maanden had ik mijn vertrek voor-
bereid. Alle hulpaanvragen zijn afgehandeld en mijn 
kennis over het werk en mijn dossiers is overgedra-
gen aan mijn collega’s. De afgesloten gevallen zijn 
geëvalueerd en de meeste klanten zijn tevreden over 
de hulpverlening en hebben een manier gevonden 
om te overleven. Sommigen hebben een sponsor 
in het buitenland gevonden die hen gaat helpen om 
over te komen. Een Somalische klant ontving de er-
kenning als vluchteling en ze kwam speciaal naar 
mij toe om het te laten zien. Zij blij en ik ook.Toen 
de achterstand was weggewerkt merkten we dat we 
minder noodaanvragen hadden en er meer tijd was 
voor onze huidige klanten en voor bezoeken aan de 
gevangengenomen vluchtelingen.

De Engelse les voor Somaliers hebben we om de 
bomaanslagen moeten uitstellen. Continu werden 
er razzia’s gehouden en de vluchtelingen werden 
steeds meer gestresst. De militairen wisten ze overal 
te vinden. Het was allemaal zo triest en ze konden er 
niets tegen doen. Bovendien hebben de verantwoor-
delijken voor de detentiecentra besloten dat Pakis-
taanse vluchtelingen niet meer op borgtocht vrijgela-
ten mogen worden.  Er was namelijk een klacht van 
een Pakistaanse vrouw gekomen dat ze sexueel was 
lastiggevallen door de bewakers. De verantwoorde-
lijken accepteerden geen tegenspraak of protest van 
gevangenen want ze hebben daartoe niet het recht.

Dreiging
Op een dag is een van mijn collega’s bedreigd met 
een mes door een vluchteling die erg verward was en 
dacht dat de maatschappelijk werkster zijn vriendin 
was, die hem verlaten had. Het liep gelukkig allemaal 
goed af, maar mijn collega is erg geschrokken. 

Allemaal hebben we haar gesteund, en toch zal het 
enige tijd kosten om hier over heen te komen. Moe-
ten we nu veiligheidsmaatregelen nemen om ons te 
beschermen? Of was dit een eenmalig incident?

Om beter de achtergrond van de verschillende natio-
naliteiten te begrijpen hebben we onze buitenlandse 
collega’s uitgenodigd een presentatie te houden over 
hun land en cultuur. De eerste gingen over Christe-
nen en Amadyia-moslims in Pakistan. Beide groepen 
worden door terroristische extremistische moslim-
groeperingen achtervolgd en hebben geen enkele 
bescherming in hun land. Zoveel zinloos geweld, zo-
veel verdriet en alleen maar verliezers.

Uit mijn presentatie over maatschappelijk werk voor 
vluchtelingen bleek dat het hulpaanbod van URP niet 
voldoende is. De vluchtelingen hebben niet alleen 
hun land en familie verlaten, maar ook hun levens-
standaard. De meest basale behoeften van de mens 
om te overleven zijn huisvesting, eten en werk, die 
min of meer in hun oorspronkelijk land waren gega-
randeerd. Vooral voor hun eigen veiligheid zijn ze ge-
vlucht. Nu hebben ze de garantie van de minimale 
behoeftebevrediging verloren om in die veiligheid te 
zijn en in Thailand is deze veiligheid ook nog relatief 
vanwege de permanente angst voor arrestatie. Om 
te overleven moeten ze werken om geld te verdie-
nen in heel moeilijke omstandigheden. URP kijkt uit 
naar mogelijkheden om werk te creëren, met name 
thuiswerk. Daarom hebben we een aantal werkgele-
genheidsprojecten bezocht in vluchtelingenkampen. 
We zijn naar Mae Sot aan de Birmese grens gegaan. 
Er zijn daar verschillende organisaties die projecten 
voor beroepsopleidingen, voor verkoop en financië-
le administratie hebben opgezet. URP heeft alleen 
psychologen en maatschappelijk werkers in dienst 
en heeft daarvoor niet de menskracht en middelen. 
Misschien kan men met de tijd partners zoeken om 
dergelijke projecten te realiseren.

Het dagelijks leven
In juni heb ik mijn vakantie opgenomen en mijn familie 
heeft mij bezocht. Gezamenlijk hebben we een rond-
reis door Thailand gemaakt, van Bangkok via Chiang 
Mai in het noorden naar Koh Samui, een eiland in 
het zuiden, en terug naar Bangkok. De tijd vloog om. 
Het was heerlijk om weer met familie samen te zijn, 
zo gezellig! Dan realiseer ik me dat ik mijn familie erg 
heb gemist en dat ik zeer dankbaar ben dat er men-
sen om mij heen zijn die van mij houden.
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Terug naar het werk was moeilijk vooral vanwege 
alle veranderingen en de onrust die dat veroorzaak-
te.

Eind juli zijn mijn huisgenoot, Jennifer, en ik op be-
zoek geweest bij een oud collega Tanya. Zij werkt 
nu voor de UNHCR in Mae Hong Son in het noor-
den van Thailand dichtbij de Chinese grens. Ze heeft 
ons de omgeving laten zien die erg beïnvloed is door 
Chinezen, die China zijn ontvlucht. In de tijd toen het 
communisme aan het bewind kwam.

In september hadden we veel verjaardagen waar-
onder die van mij. Ik had niets gepland maar men 
heeft mij verrast met een Amerikaans ontbijt op bed, 
taart bij de koffie en een diner aangeboden door mijn 
collega’s. Dank jullie hartelijk voor al deze attenties.

Het afscheid
En toen kwam het einde; we hebben een afscheids-
party gehouden in het restaurant van onze ex-colle-
ga Anamika. We hebben heerlijk gegeten en veel gelachen. 
Het is zo bijzonder om met zoveel verschillende nati-
onaliteiten om de tafel te zitten. Ik ben teruggevlogen 
met Air France in Business Class! Vreselijk verwend 
met champagne en zoveel luxe waarvan ik niet eens 
wist hoe dat allemaal werkte.

Dankzij uw hulp ben ik in staat geweest om mijn mis-
sie te vervullen. Ik zal u daarvoor eeuwig dankbaar 
blijven.

Mocht u contact willen blijven houden en op de hoog-
te blijven van mijn verdere avonturen dan kunt u mij 
per e-mail bereiken; noravoorwald@hotmail.fr.

Hoe kunt u bijdragen?

Fidesco biedt u verschillende mogelijkheden om de
missies van Nederlandse vrijwilligers of onze projecten
financieel te ondersteunen. U kunt daarbij rekenen op
onze discretie en verantwoording over de besteding.
Steun ons via:

1) De antwoordcoupon 
U dient deze volledig in te vullen en naar het hierop vermelde 
adres te sturen. Geef daarbij aan of het om een eenmalige 
donatie of om een periodieke overschrijving gaat.

2) Internet 
Op de website www.fidesco.nl vindt u de mogelijkheid om via 
IDeal op veilige wijze online te doneren.

3) Per bank
U kunt het geld rechtstreeks overmaken op bankrekening 
NL53 ABNA 0566 0142 97 t.n.v. Stichting Fidesco Nederland 
te Venlo o.v.v. de desbetreffende vrijwilliger of project.

Wij verzoeken u vriendelijk uw naam en adres onder vermelding
van de desbetreffende donatie te mailen naar info@fidesco.nl of
te sturen aan Stichting Fidesco Nederland in Voorhout. U kunt
daarbij aangeven of u missieverslagen wenst te ontvangen. Wij 
houden uw adres graag in ons adressenbestand, en zullen u 
twee keer per jaar op de hoogte houden van onze activiteiten.

Bij voorbaat dank,
Johannes Witt
Voorzitter Stichting Fidesco Nederland       nr.8 

De allerbeste wensen,

Nora Voorwald

  Wat is FIDESCO ?


