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Woord vooraf 

 

 

 

 

Vergeet je eigen geschiedenis niet. 

Maar denk gewoon even terug aan je eigen situatie. 

Hoe moeilijk het voor jou was om het te vertellen. 

En hoe hard anderen hebben moeten strijden. 

Overbelast de allochtone holebi dus niet teveel met dingen die hij zou moeten doen. 

Probeer je in te leven in zijn situatie. 

En besef ook dat sommigen misschien helemaal niet de behoefte hebben om aan jullie idee van holebi’s 
te voldoen. 

Hen moet je dan ook niet willen gaan ”redden”. 

(Saddie Choua)1 
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1 Wat biedt deze handleiding? 

Met deze handleiding willen we de reguliere holebiverenigingen, de Holebifoon en de regionale roze 

huizen sensibiliseren en vormen over onthaal en doorverwijzing van allochtone holebi’s en holebi-

asielzoekers. 

Hoewel homoseksualiteit in de westerse landen - en vooral in Vlaanderen - meer en meer aanvaard 

wordt, is dat in bepaalde (sub)culturen zeker niet altijd het geval. Sommige allochtone gemeenschappen 

beschouwen homoseksualiteit als een westers fenomeen of een ziekte en zien (allochtone) holebi's als 

een bedreiging voor hun cultuur. 

Allochtone holebi's bevinden zich dan ook vaak in een moeilijke positie. Voor veel allochtone holebi's is 

coming-out, vanwege hun culturele achtergrond, geen optie. Ze moeten vaak een hoge drempel over 

naar de holebiwereld. Het is belangrijk dat zij terechtkomen in een ruimte die hen vertrouwen en opvang 

kan bieden. 

Als holebigroep is het mogelijk dat je via de onthaalwerking of op activiteiten wel eens allochtone 

holebi's over de vloer krijgt. Misschien zijn ze gewoon op zoek naar een plek om andere holebi's te 

ontmoeten, maar het kan ook dat ze een specifieke hulpvraag hebben. Vaak speelt hun culturele 

achtergrond daarbij een belangrijke rol.  

Misschien heb je weinig achtergrondkennis over holebi's met een andere etnisch-culturele achtergrond 

en weet je niet zo goed hoe je daarmee moet omgaan. Hoe kun je allochtone holebi's het gevoel geven 

dat ze welkom zijn? Hoe krijg je voeling met deze thematiek en hoe kun je er best op inspelen? Deze 

handleiding wil inzicht bieden in de situatie en leefwereld van allochtone holebi's. Het is immers een 

bijzondere doelgroep die een specifieke aanpak vraagt.  

In het eerste hoofdstuk krijg je achtergrondinfo over de doelgroep. Daarna gaan we achtereenvolgens in 

op de leefwereld, culturele achtergrond en noden van allochtone holebi's. Daarbij komen een aantal 

aspecten aan bod (innerlijk conflict, meervoudige kwetsbaarheid, coming in...) die van belang zijn om je te 

kunnen inleven in de situatie van allochtone holebi's. We staan ook stil bij enkele subgroepen met 

specifieke noden: vrouwen, holebi-asielzoekers en mannen in de prostitutie. 

In het tweede hoofdstuk reiken we praktische tips aan voor een onthaal en doorverwijzing op maat van 

allochtone holebi's en lees je meer over de grondbeginselen van de interculturele communicatie. 

Tenslotte geven we een overzicht van de bestaande organisaties en doorverwijsmogelijkheden voor 

allochtone holebi's en holebi-asielzoekers in Vlaanderen en het Brussels gewest. 

Deze handleiding is  bedoeld als een werkinstrument met concrete tips. Ze is in belangrijke mate 

gebaseerd op bevindingen en ervaringen uit de praktijk. Wie zich nog meer wil verdiepen in dit onderwerp 

vindt referenties in de bijlagen en de bronnenlijst of kan contact opnemen met de organisaties die 

achteraan vermeld staan. 
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2.1.3 Allochtone holebi's en hun leefwereld  

Het ontdekken van homoseksuele of lesbische gevoelens roept bij vrijwel iedereen vragen en verwarring 

op. Dat speelt sterker voor mensen uit etnische minderheidsgroepen vanwege de rol van cultuur en 

religie, die homoseksualiteit in de taboesfeer zet.6 Vaak kampen ze met een innerlijk conflict en 

meervoudige kwetsbaarheid. Sommige allochtone holebi's voelen zich genoodzaakt om een dubbelleven 

te leiden.  

2.1.4 Holebiseksualiteit tussen religie, cultuur en maatschappelijke positie 

2.1.4.1 Cultuur 

Bij bepaalde gemeenschappen is de afwijzing van homoseksualiteit geen wezenlijk onderdeel van de 

godsdienst (zoals vaak wordt gedacht) maar is het eerder een element van de cultuur. 

Allochtonen komen vaak uit een cultuur waarin wel homoseksueel gedrag, maar geen ‘Westerse’ 

homoseksuele identiteit bestaat. Er zijn geen holebicafé’s, er komen geen holebi’s openlijk op tv. Het is 

dus niet verwonderlijk dat (vooral jongere) allochtonen soms denken dat holebiseksualiteit in hun cultuur 

niet voorkomt, dat het niet bestaat of dat het iets uit de privésfeer is.7 

Zo ontstaat het denkbeeld dat homoseksualiteit een Westers fenomeen is en dat het niet bestaat binnen 

de allochtone gemeenschappen. En dat klopt natuurlijk niet. 

 

 

“Als je aan Bosco uit Nicaragua vraagt waarom hij zich als vrouw verkleedt tijdens de heilige processie van 

Hieronymus zegt hij dat hij van verkleden houdt, niet dat hij zich graag als vrouw verkleedt. Want waar je 

niet over praat, bestaat niet en wat niet bestaat, kun je ook niet veroordelen.”4 

" 'Homoseksualiteit bestaat niet in Marokko', zegt mijn vader. 'Het is een westerse ziekte'. Ook mijn 

vrienden en broers hebben enkel stoere en gemene praat over homo's en lesbiennes. Hoe kan ik dan 

iemand in vertrouwen nemen? Sowieso praat ik niet over seks met mijn ouders. Komt er op televisie een 

streepje bloot, dan zappen ze vliegensvlug weg." 

(Yassin)5 

“Moslims kunnen geen homo zijn. Dus zwijgen ze bij mij thuis over het onderwerp. Ik wil mijn ouders niet 

teleurstellen. Ze hebben al zo hard mogen knokken om hun kinderen te laten studeren. Ik werk dag en 

nacht om iets terug te kunnen geven. Ik probeer mijn gevoelens diep weg te stoppen. Want ik wil hun niet 

kwetsen. Ik ben bang voor de toekomst. Oh god, waarom kon ik niet gewoon leven, zonder angst om 

teleur te stellen? Zonder angst om lief te hebben?” 

(Farid) 8 

 “Bij ons wordt dat niet aanvaard, het wordt in de doofpot gestoken. Er wordt niet over gesproken. Dat 

bestaat niet.”9 
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2.1.4.2 Belang van traditie 

Traditie heeft een belangrijke invloed in het leven van de allochtone gemeenschappen in België. 

Individuen uit deze gemeenschappen moeten hun weg zoeken in een cultuur waarmee ze niet vertrouwd 

zijn en worden vaak direct of indirect geconfronteerd met discriminatie, racisme en uitsluiting. Uit angst 

om een deel van de eigen cultuur te verliezen, kunnen allochtonen dan erg terugplooien op zichzelf. Zo 

worden sommige tradities en gebruiken heruitgevonden en zelfs strikter toegepast dan in het land van 

oorsprong.10 

 

2.1.4.3 Belang van familie 

Door de confrontatie met racisme en de positie van culturele minderheid is de zorg voor familieleden erg 

belangrijk. De hechte gemeenschap dient voor elkaar te zorgen. Het sterkere groepsdenken is dus een 

‘beschermingsmechanisme’, maar zorgt ook voor sociale druk en conformisme: blaam op één familielid 

schaadt de hele familie.12 

 

Ook kinderen krijgen beschouwt men als belangrijk. Holebi’s kunnen in veel landen niet trouwen en nooit 

op een 'natuurlijke' manier kinderen krijgen. Een lid van de gemeenschap dat niet aan deze verwachtingen 

voldoet, dreigt dan ook uit de familie te vallen. 

 

Het is in veel gevallen een schande voor de familie wanneer een zoon of dochter homoseksuele of 

lesbische gevoelens heeft, en al helemaal als hij of zij daar uiting aan geeft. Deze jongeren kunnen binnen 

hun gemeenschap niet veel kanten op.13  

 

 

 

 

 

“Traditie is een grotere speler in het persoonlijke leven dan religie”.  

(Battal)11 

 “Ouders spelen een grote rol in uw leven, levenswijze, beslissingen, alles wat je doet in je leven. Je moet 

eerst kijken hoe je familie reageert.”  

(Adel)14 

 “De allochtone gemeenschappen in België zijn zeer klein, dus als er ergens iets gebeurt, is iedereen op de 

hoogte.” 

(Saddie Choua)15 

 “Onze ouders zijn naar hier gekomen met lege handen. Ze zijn helemaal van nul moeten beginnen. Ze 

hebben hun rug krom gewerkt opdat wij, hun kinderen, het beter zouden hebben. Daarom hebben ze ook 

hele hoge verwachtingen, ze willen dat wij heel veel bereiken.” 

(Davide)16 

 “Ik wou als lesbienne door het leven gaan. Zonder te trouwen. Maar er is de familiale druk: vader die 

moeder beschuldigt omdat haar dochter niet wil trouwen. Ook mijn moeder leed onder die druk.”  

(Samia)17 



 

 

 

2.1.4.4 

Iemand die heel intens 

Dit gebeurt ook als iemand deel uitmaakt van een 

religieuze gemeenschap die negatief staat 

tegenover homoseksualiteit, zonder zelf religieus 

te zijn. De sociale druk zorgt ervoor dat hij niet 

anders kan dan zelf ook negatief op 

homoseksualiteit reageren.

Het verhaal van het volk van Loet

Algemeen genomen wordt binnen de meeste 

religies seksualiteit buiten het man

vrouwhuwelijk (dus ook 

seks en seks 

geslacht) streng veroordeeld. 

religies geldt dat de

specifiek homoseksualiteit terug te voeren is op 

gedeelde overleveringen

daarvan. 

De officiële leer van de Rooms

en strenge protestantse stromingen wijzen 

homoseksualiteit af en baseren zich daarvoor op

het begrip sodomie, dat verwijst naar het verhaal 

uit het Oude Testament over de zondige steden 

Sodom en Gomorra, waarvan h

overgaf aan 

orthodoxe joden, die, eveneens in het verhaal van Sodom en Gomorra, een ondubbelzinnige afwijzing van 

homoseksualiteit zien.

Homoseksualiteit w

Loet, die in Sodom woonde en door God gewaarschuwd werd vooraleer Hij de steden vernietigde

Homoseksuelen worden dan ook ‘

‘liwat’ is dan ook de islamitische versie van het begrip sodomie.

Uiteenlopende opvattingen

In alle grote godsdiensten zijn er progressieve en conservatieve tendensen. 

kerk zijn er stromingen die een liberalere hou

“Zeker in mediterrane culturen is het hebben van nakomelingen, kinderen en k

belangrijk.”
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“En ouders rekenen ook op hun kinderen om hier in België de familien
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kerkgemeenschap voor veel debat zorgt. Er 

bestaan ook binnen de Islam erg veel 

verschillende strekkingen die allemaal een eigen 

visie hebben: van fundamentalistisch tot modern 

en westers-gezind."22   

Het is erg moeilijk om een overzicht te geven van 

standpunten ten aanzien van homoseksualiteit 

binnen al die verschillende religieuze 

stromingen. Het volstaat echter om te weten 

waar deze verschillen vandaan kunnen komen. Zo 

kunnen meningen verschillen naargelang de 

concrete invulling van het begrip 

homoseksualiteit, de interpretatie van verhalen 

en tegenstrijdigheden binnen overleveringen, de 

autoriteit die men aan verschillende religieuze 

bronnen (geschriften, uitspraken van 

schriftgeleerden, …) toekent, … 

Zo maken bijvoorbeeld meer liberale joden een 

onderscheid tussen de homoseksuele persoon en 

homoseksuele daden. De persoon wordt niet 

veroordeeld, de homoseksuele daden echter wel. 

Sommige joodse homo's en lesbiennes zien in 

deze nuancering ruimte om hun seksuele voorkeur te combineren met hun geloof. Zij zien af van 

bepaalde seksuele handelingen en doen daardoor niets dat tegen hun geloof indruist.23 

Andere religies 

Er is weinig bekend over de precieze opvattingen van hindoes als het gaat om homoseksualiteit. Ervan 

uitgaande dat hindoes seksualiteit voor en buiten het huwelijk onacceptabel achten, zou je kunnen 

veronderstellen dat zij ook homoseksualiteit veroordelen. Toch heerst er vanuit de religie geen taboe op 

(het praten over) homoseksualiteit. Bij hindoes in India vormen mannen met een voorkeur voor travestie 

of transseksualiteit een speciale kaste. Er wordt verondersteld dat deze mensen niet 'aards' zijn, zij 

worden niet gezien als 'man' of 'vrouw' en staan daardoor tussen de goden en de mens in. Je moet hen dus 

te vriend houden. 'Gewone' homoseksualiteit wordt evenwel vaak niet geaccepteerd.24 

In het boeddhisme wordt iedereen, dus ook homoseksuelen, aangemoedigd te genieten van seks omdat 

het bijdraagt aan een goed karma. Homoseksueel is daarom moreel geaccepteerd en wordt soms zelfs 

aangemoedigd. Het hebben van homoseksuele relaties buiten of naast het huwelijk is in een aantal 

Aziatische landen geaccepteerd.25 Homoseksualiteit wordt echter door sommige boeddhistische 

stromingen ook afgewezen. 

 

 “Je weet dat je anders bent, maar het woord homoseksueel kwam niet in me op, aangezien de religie dat 

verbiedt.” 

(Samia)26 

In het kort: 

Religie en cultuur zijn sterk verweven en 

hebben een grote invloed op 

denkbeelden, opvattingen, waarden en 

normen over (homo)seksualiteit. Ze 

kleuren de ervaringen en de beleving van 

ieder mens persoonlijk.  

Daarnaast hebben ook de concrete 

levenssituaties van allochtone holebi's - 

migratie, ontworteling en racisme - een 

grote invloed. De maatschappelijke 

positie van veel allochtonen heeft 

invloed op de manier waarop de 

‘allochtone gemeenschappen’ omgaan 

met traditie, groepsdruk en familie. Dit 

creëert een context waarin openheid 

voor en over holebiseksualiteit geen 

goede voedingsbodem vindt. 
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2.1.5 Het holebithema in internationaal perspectief27 

In heel wat landen zijn homoseksuele daden nog steeds bij wet verboden en zijn er gevangenisstraffen en 

geldboetes aan verbonden. In een aantal landen staat er zelfs de doodstraf op. De kaart van ILGA-Europe 

(zie bijlage) verschaft meer inzicht in de juridische situatie van holebi's in de wereld. 

Als je wil weten hoe het werkelijk gesteld is met de acceptatie van holebi's in de landen van herkomst, 

volstaat het niet om enkel te focussen op het juridisch statuut van holebi's. Dat zegt nog niet alles over 

de maatschappelijke positie en aanvaarding.  In heel wat landen neemt de bevolking immers het recht in 

eigen handen en bestrijdt ze holebi’s met agressie en straatgeweld, soms zelf met de dood tot gevolg. 

Verhalen van gevluchte holebi’s zijn de vinger aan de pols van maatschappelijke aanvaarding of afwijzing, 

die niet altijd synchroon loopt met die van de wetgevende of rechterlijke instanties. 

Uit een rapport van Human Rights Watch28 blijkt overigens dat meer dan de helft van alle landen waar 

sodomie strafbaar is, deze wetgeving (en bijgevolg ook de 

maatschappelijke afwijzing) historisch is voortgekomen uit 

één enkele sodomiewet die door (voornamelijk Britse, maar 

ook Franse) overheersers werd opgelegd aan hun 

negentiende-eeuwse kolonies. In tegenstelling tot wat je in 

dergelijke landen nu vaak hoort, is het dus niet de 

homoseksualiteit die door het Westen werd geïmporteerd, 

maar de homofobie. 

In een samenleving waar ‘de sharia’, islamitische plichtenleer, 

wordt toegepast, is homoseksualiteit strafbaar.29 In de koran 

staat echter nergens vermeld dat homoseksuelen gedood 

moeten worden en er is geen eensgezindheid tussen 

stromingen die verschillende interpretaties van de sharia 

hanteren.30 Het is dan ook moeilijk te zeggen of zware 

straffen op homoseksueel gedrag meer te maken hebben 

met religieuze veroordeling, dan wel met een vorm van 

politieke verdrukking. 

De juridische en de maatschappelijke positie van holebi’s 

verandert heel regelmatig per land of per regio, en niet altijd 

ten goede. Zo zijn er al wetten teruggedraaid en 

homoseksualiteit weer strafbaar gemaakt. Het is dus 

belangrijk om op de hoogte te blijven van dergelijke 

veranderingen. 

  

In het kort: 

Om de situatie van allochtone 

holebi's en holebi-asielzoekers te 

begrijpen is het belangrijk om stil 

te staan bij de religieuze, 

juridische en maatschappelijke 

situatie in de landen van 

herkomst. 

Wereldwijd zijn er verschillende 

opvattingen en denkbeelden over 

homoseksualiteit die vaak 

cultureel en historisch bepaald 

zijn. 

Waarden en normen zijn diep 

verankerd binnen culturen of 

religies en kunnen niet van de ene 

dag op de andere veranderd 

worden. 
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2.2 Knelpunten en noden 
Allochtone holebi’s kunnen met allerlei problemen kampen, van problemen rond zelfaanvaarding tot 

ernstige psychische trauma's. Vaak ervaren ze gevoelens van angst, onzekerheid, een innerlijk conflict of 

'verscheurdheid', identiteitsproblemen, schuldgevoelens en loyaliteitsproblemen. In bepaalde gevallen 

kan dit zich ook uiten in gedragsproblemen, psychosomatische klachten of vluchtgedrag (soms gaat het 

letterlijk over weglopen/wegvluchten maar evengoed kunnen ze bijvoorbeeld een uitweg zoeken in 

verslaving).31  

2.2.1 Innerlijk conflict en gespletenheid: la guerre dans la tête 

Als allochtone holebi’s hun gevoelens niet kunnen uiten, kan dat leiden tot een reeks van psychische en 

somatische problemen. Maar als zij dat wél doen, kunnen problemen ontstaan met hun omgeving die 

deze keuze niet accepteert, wat vervolgens weer psychische problemen kan veroorzaken.32  

Sommigen krijgen het heel hard te verduren, anderen vinden gelukkig wel een evenwicht tussen hun 

culturele achtergrond en hun homoseksualiteit. 

 

2.2.2 Meervoudige kwetsbaarheid  

Allochtone holebi's cumuleren vaak de kwetsbaarheden: als allochtoon behoren ze al tot een 

minderheidsgroep, maar ook als holebi zijn ze dat. Deze dubbele minderheidspositie is vaak niet de 

gemakkelijkste. Hoewel de wetgever racisme en discriminatie op basis van seksuele geaardheid verbiedt, 

worden allochtonen en holebi's vaak niet helemaal aanvaard binnen onze maatschappij.  

Je wordt niet noodzakelijk gediscrimineerd omdat je bijvoorbeeld immigrant of lesbisch bent. Maar dat 

kan een kwetsbare plek zijn en tot discriminatie leiden.34 

 

"Op mijn vijftiende, toen ik voor het eerst 'iets' met een jongen had, was ik vreselijk verward. La guerre 

dans la tête. Mijn hoofd bonkte, alsof het uit elkaar zou barsten. De druk van mijn familie en mijn 

godsdienst bracht mij in paniek. Ik vond mezelf zo vies, waste mij fanatiek en begreep niet hoe ik zoiets 

had kunnen doen. Maar toch gebeurde het opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw, en altijd was er 

'na de feiten' die dreunende verwarring. 'Jij bent abnormaal', herhaalde ik dwangmatig tegen mezelf en ik 

raakte hopeloos in de knoei.  

Stilaan ben ik aan die oorlog in mijn hoofd gewend geraakt, maar nog altijd weet ik niet hoe ik hem moet 

stoppen".  

(Mohammed)33 

“In het lesbiennemilieu was ik altijd de enige allochtoon. Over het feit dat ik bi ben kreeg ik voortdurend 

commentaren en mijn dubbelleven vonden ze hypocriet. Er werd me constant gevraagd waarom mijn 

familie niet op de hoogte was van mijn liefde voor vrouwen. Het argument dat als ik voor mijn seksuele 

geaardheid zou uitkomen, ik geen deel zou uitmaken van de familie en van de Algerijnse gemeenschap, 

vonden velen gewoon belachelijk. Ze waren het er over eens dat ik eindelijk eens voor mezelf moest 

opkomen. Ze begrepen niet dat moslims niet voor zichzelf, maar voor elkaar leven.” 

(Zineb)35 



 

2.2.3 Coming

De westerse norm met betrekking tot een coming

gevoelens niet als een heilig ideaal

holebigroepen. 

Autochtonen gaan er vaak van uit 

coming-out 

maar voor vele 

etnisch-culturele achtergrond 

out gewoonweg 

grote belang van familie, traditie en geloof.

Homoseksualiteit is 

vaak een dermate gevoelig onderwerp 

men zich sociaal bijzonder kwetsbaar 

maakt, zelfs

doen. Het kan een breuk vero

de familie of zelfs met heel 

gemeenschap.

 

 

Allochtone

waar ze terecht kunnen met hun gevoelens en in alle rust gelijkgestemden kunnen ontmoeten

in verwijst naar 

gelijkaardige (culturele) achtergrond kan nuttig zijn om hun geaardheid erkend te zien, vriendschap te 

sluiten of een relatie 

vormt dus een belangrijk aandachtspu

 

"Sinds vorige maand is het uit met mijn vriend

liefdesverdriet op. Hi

niet. Homo zijn kan ik moeilijk combineren met mijn Marokkaanse roots. Daar kan ik met niemand over 

spreken" 

(Yassin)37 

“Ik heb lang getwijfeld, maar ik heb het uiteindelijk verteld aan mijn broer. Hij reageerde niet zo heel goed 

als ik hoopte. Toch luchtt

over gedaan om mezelf te zien zoals ik ben. Eerlijk duurt het langst. Het zal onze band sterker maken, 

daar ben ik van overtuigd.”

(Yasser)38 

“Allochtone holebi’s zijn, net zoals iedereen, op zoek naar rust. En rust vinden zij vooral door coming

door anderen te ontmoeten en de wereld van de homoseksualiteit te leren kennen 

daken te schreeuwen dat ze holebi zijn.”

(Saddie Choua)

Coming-in versus coming

De westerse norm met betrekking tot een coming

gevoelens niet als een heilig ideaal

holebigroepen.  

Autochtonen gaan er vaak van uit 

out in het belang 

maar voor vele holebi's met een andere 

culturele achtergrond 

gewoonweg geen optie, wegens

grote belang van familie, traditie en geloof.

eksualiteit is in hun cultuur 

en dermate gevoelig onderwerp 

men zich sociaal bijzonder kwetsbaar 

zelfs isoleert, door coming

doen. Het kan een breuk vero

familie of zelfs met heel 

gemeenschap.  

Allochtone holebi's hebben meer 

terecht kunnen met hun gevoelens en in alle rust gelijkgestemden kunnen ontmoeten

verwijst naar contacten zoeken 

gelijkaardige (culturele) achtergrond kan nuttig zijn om hun geaardheid erkend te zien, vriendschap te 

sluiten of een relatie te beginnen

vormt dus een belangrijk aandachtspu

inds vorige maand is het uit met mijn vriend

liefdesverdriet op. Hij zegt dat ik me moet outen als homo. Sorry, maar hij begrijpt allochtone holebi's 

niet. Homo zijn kan ik moeilijk combineren met mijn Marokkaanse roots. Daar kan ik met niemand over 

 

 

“Ik heb lang getwijfeld, maar ik heb het uiteindelijk verteld aan mijn broer. Hij reageerde niet zo heel goed 

als ik hoopte. Toch luchtt

over gedaan om mezelf te zien zoals ik ben. Eerlijk duurt het langst. Het zal onze band sterker maken, 

daar ben ik van overtuigd.”

 

“Allochtone holebi’s zijn, net zoals iedereen, op zoek naar rust. En rust vinden zij vooral door coming

door anderen te ontmoeten en de wereld van de homoseksualiteit te leren kennen 

daken te schreeuwen dat ze holebi zijn.”

(Saddie Choua)40 

in versus coming

De westerse norm met betrekking tot een coming

gevoelens niet als een heilig ideaal.36

Autochtonen gaan er vaak van uit een

in het belang is van de holebi 

holebi's met een andere 

culturele achtergrond is coming

en optie, wegens het 

grote belang van familie, traditie en geloof.

in hun cultuur immers 

en dermate gevoelig onderwerp 

men zich sociaal bijzonder kwetsbaar 

isoleert, door coming-out te 

doen. Het kan een breuk veroorzaken met 

familie of zelfs met heel de 

holebi's hebben meer nood aan coming

terecht kunnen met hun gevoelens en in alle rust gelijkgestemden kunnen ontmoeten

contacten zoeken met andere h

gelijkaardige (culturele) achtergrond kan nuttig zijn om hun geaardheid erkend te zien, vriendschap te 

te beginnen. Voor veel holebi's is dit een spannende gebeurtenis

vormt dus een belangrijk aandachtspu

inds vorige maand is het uit met mijn vriend

j zegt dat ik me moet outen als homo. Sorry, maar hij begrijpt allochtone holebi's 

niet. Homo zijn kan ik moeilijk combineren met mijn Marokkaanse roots. Daar kan ik met niemand over 

“Ik heb lang getwijfeld, maar ik heb het uiteindelijk verteld aan mijn broer. Hij reageerde niet zo heel goed 

als ik hoopte. Toch luchtte het me op. Ik denk dat hij tijd zal nodig hebben. Ik heb er ook meer dan 6 jaar 

over gedaan om mezelf te zien zoals ik ben. Eerlijk duurt het langst. Het zal onze band sterker maken, 

daar ben ik van overtuigd.” 

“Allochtone holebi’s zijn, net zoals iedereen, op zoek naar rust. En rust vinden zij vooral door coming

door anderen te ontmoeten en de wereld van de homoseksualiteit te leren kennen 

daken te schreeuwen dat ze holebi zijn.”

in versus coming-out  

De westerse norm met betrekking tot een coming-
36 Vaak vinden ze daardoor moeilijk aansluiting bij de reguliere 

een 

van de holebi 

holebi's met een andere 

coming-

het 

grote belang van familie, traditie en geloof. 

immers 

en dermate gevoelig onderwerp dat 

men zich sociaal bijzonder kwetsbaar 

out te 

orzaken met 

nood aan coming

terecht kunnen met hun gevoelens en in alle rust gelijkgestemden kunnen ontmoeten

met andere holebi's. Het ontmoeten van andere holebi's

gelijkaardige (culturele) achtergrond kan nuttig zijn om hun geaardheid erkend te zien, vriendschap te 

Voor veel holebi's is dit een spannende gebeurtenis

vormt dus een belangrijk aandachtspunt bij onthaal en doorverwijzing van allochtone holebi's

inds vorige maand is het uit met mijn vriend en de vertrouwensleraar op school me

j zegt dat ik me moet outen als homo. Sorry, maar hij begrijpt allochtone holebi's 

niet. Homo zijn kan ik moeilijk combineren met mijn Marokkaanse roots. Daar kan ik met niemand over 

“Ik heb lang getwijfeld, maar ik heb het uiteindelijk verteld aan mijn broer. Hij reageerde niet zo heel goed 

e het me op. Ik denk dat hij tijd zal nodig hebben. Ik heb er ook meer dan 6 jaar 

over gedaan om mezelf te zien zoals ik ben. Eerlijk duurt het langst. Het zal onze band sterker maken, 

“Allochtone holebi’s zijn, net zoals iedereen, op zoek naar rust. En rust vinden zij vooral door coming

door anderen te ontmoeten en de wereld van de homoseksualiteit te leren kennen 

daken te schreeuwen dat ze holebi zijn.” 

-out geldt voor veel allochtonen met homoseksuele 

Vaak vinden ze daardoor moeilijk aansluiting bij de reguliere 

nood aan coming-in; een veilige ruimte, waar ze zichzelf kunnen zijn, 

terecht kunnen met hun gevoelens en in alle rust gelijkgestemden kunnen ontmoeten

olebi's. Het ontmoeten van andere holebi's

gelijkaardige (culturele) achtergrond kan nuttig zijn om hun geaardheid erkend te zien, vriendschap te 

Voor veel holebi's is dit een spannende gebeurtenis

bij onthaal en doorverwijzing van allochtone holebi's

en de vertrouwensleraar op school me

j zegt dat ik me moet outen als homo. Sorry, maar hij begrijpt allochtone holebi's 

niet. Homo zijn kan ik moeilijk combineren met mijn Marokkaanse roots. Daar kan ik met niemand over 

“Ik heb lang getwijfeld, maar ik heb het uiteindelijk verteld aan mijn broer. Hij reageerde niet zo heel goed 

e het me op. Ik denk dat hij tijd zal nodig hebben. Ik heb er ook meer dan 6 jaar 

over gedaan om mezelf te zien zoals ik ben. Eerlijk duurt het langst. Het zal onze band sterker maken, 

“Allochtone holebi’s zijn, net zoals iedereen, op zoek naar rust. En rust vinden zij vooral door coming

door anderen te ontmoeten en de wereld van de homoseksualiteit te leren kennen 

out geldt voor veel allochtonen met homoseksuele 

Vaak vinden ze daardoor moeilijk aansluiting bij de reguliere 

in; een veilige ruimte, waar ze zichzelf kunnen zijn, 

terecht kunnen met hun gevoelens en in alle rust gelijkgestemden kunnen ontmoeten

olebi's. Het ontmoeten van andere holebi's

gelijkaardige (culturele) achtergrond kan nuttig zijn om hun geaardheid erkend te zien, vriendschap te 

Voor veel holebi's is dit een spannende gebeurtenis

bij onthaal en doorverwijzing van allochtone holebi's

en de vertrouwensleraar op school me

j zegt dat ik me moet outen als homo. Sorry, maar hij begrijpt allochtone holebi's 

niet. Homo zijn kan ik moeilijk combineren met mijn Marokkaanse roots. Daar kan ik met niemand over 

“Ik heb lang getwijfeld, maar ik heb het uiteindelijk verteld aan mijn broer. Hij reageerde niet zo heel goed 

e het me op. Ik denk dat hij tijd zal nodig hebben. Ik heb er ook meer dan 6 jaar 

over gedaan om mezelf te zien zoals ik ben. Eerlijk duurt het langst. Het zal onze band sterker maken, 

“Allochtone holebi’s zijn, net zoals iedereen, op zoek naar rust. En rust vinden zij vooral door coming

door anderen te ontmoeten en de wereld van de homoseksualiteit te leren kennen 

out geldt voor veel allochtonen met homoseksuele 

Vaak vinden ze daardoor moeilijk aansluiting bij de reguliere 

in; een veilige ruimte, waar ze zichzelf kunnen zijn, 

terecht kunnen met hun gevoelens en in alle rust gelijkgestemden kunnen ontmoeten

olebi's. Het ontmoeten van andere holebi's 

gelijkaardige (culturele) achtergrond kan nuttig zijn om hun geaardheid erkend te zien, vriendschap te 

Voor veel holebi's is dit een spannende gebeurtenis. Hulp bij coming

bij onthaal en doorverwijzing van allochtone holebi's

en de vertrouwensleraar op school merkte mijn 

j zegt dat ik me moet outen als homo. Sorry, maar hij begrijpt allochtone holebi's 

niet. Homo zijn kan ik moeilijk combineren met mijn Marokkaanse roots. Daar kan ik met niemand over 

“Ik heb lang getwijfeld, maar ik heb het uiteindelijk verteld aan mijn broer. Hij reageerde niet zo heel goed 

e het me op. Ik denk dat hij tijd zal nodig hebben. Ik heb er ook meer dan 6 jaar 

over gedaan om mezelf te zien zoals ik ben. Eerlijk duurt het langst. Het zal onze band sterker maken, 

“Allochtone holebi’s zijn, net zoals iedereen, op zoek naar rust. En rust vinden zij vooral door coming

door anderen te ontmoeten en de wereld van de homoseksualiteit te leren kennen - niet do

13

out geldt voor veel allochtonen met homoseksuele 

Vaak vinden ze daardoor moeilijk aansluiting bij de reguliere 

in; een veilige ruimte, waar ze zichzelf kunnen zijn, 

terecht kunnen met hun gevoelens en in alle rust gelijkgestemden kunnen ontmoeten. Coming-

 met een 

gelijkaardige (culturele) achtergrond kan nuttig zijn om hun geaardheid erkend te zien, vriendschap te 

Hulp bij coming-in 

bij onthaal en doorverwijzing van allochtone holebi's.39  

rkte mijn 

j zegt dat ik me moet outen als homo. Sorry, maar hij begrijpt allochtone holebi's 

niet. Homo zijn kan ik moeilijk combineren met mijn Marokkaanse roots. Daar kan ik met niemand over 

“Ik heb lang getwijfeld, maar ik heb het uiteindelijk verteld aan mijn broer. Hij reageerde niet zo heel goed 

e het me op. Ik denk dat hij tijd zal nodig hebben. Ik heb er ook meer dan 6 jaar 

over gedaan om mezelf te zien zoals ik ben. Eerlijk duurt het langst. Het zal onze band sterker maken, 

“Allochtone holebi’s zijn, net zoals iedereen, op zoek naar rust. En rust vinden zij vooral door coming-in, 

niet door van de 

13 

-

in 

“Ik heb lang getwijfeld, maar ik heb het uiteindelijk verteld aan mijn broer. Hij reageerde niet zo heel goed 

in, 



14 
 
 

Dubbelleven 

Veel allochtone holebi's worden er toe gedreven om een dubbelleven te leiden aangezien 

homoseksualiteit in hun cultuur niet wordt aanvaard. Sommige allochtone holebi’s kiezen er voor om hun 

homoseksuele gevoelens te onderdrukken of te verbergen; anderen leiden werkelijk een dubbelleven. 

Enerzijds willen ze hun familie niet ongelukkig maken, anderzijds willen of kunnen ze hun 

homoseksualiteit niet volledig negeren. Soms hebben ouders niet meteen problemen met een 

holebikind, maar willen ze toch ten allen prijze vermijden dat anderen het te weten zouden komen. 41  

Er zijn allochtone holebi's die er, ondanks hun seksuele oriëntatie, toch voor kiezen te trouwen. Velen 

scheiden uiteindelijk. Eenmaal ze getrouwd zijn, zijn ze vrijer en kunnen ze hun homoseksuele gevoelens 

vrijer beleven (zij het op een verborgen manier). Doordat ze aan de norm beantwoorden lijden de ouders 

en de familie ook geen  gezichtsverlies. 

 

2.2.4 Specifieke noden vereisen een specifieke aanpak 

Allochtone holebi's hebben nood aan een ruimte die hen vertrouwen en opvang biedt, zowel in 

organisaties voor allochtone holebi's, als in de holebiwereld, als daarbuiten. 

Allochtone holebi's ondervinden vaak hoge drempels om naar de holebiwereld toe te stappen. Ze vinden 

vaak moeilijk aansluiting bij de reguliere 'witte' holebigroepen. Ze hebben immers andere noden. Het is 

belangrijk dat ze (h)erkenning vinden en hun isolement kunnen doorbreken. Ze hebben nood aan veilige 

ontmoetingsmogelijkheden waar ze zichzelf kunnen zijn, lotgenoten kunnen ontmoeten en ervaringen 

kunnen uitwisselen met mensen die eenzelfde achtergrond hebben als hen (coming-in). Het 

herkenningsaspect is hierbij van onschatbaar belang. Ze kunnen veel leren uit de situatie van andere 

allochtonen die aanvankelijk met dezelfde twijfels en gevoelens worstelden, maar die ondertussen hun 

eigen weg hebben afgelegd. Ze zien dat anderen een eigen manier gevonden hebben om haast iedereen 

tevreden te stellen: in de eerste plaats zichzelf, daarna hun familie en de rest van de gemeenschap. 43  

Hulp bij de coming-in vormt dus een belangrijk aandachtspunt bij onthaal en doorverwijzing van 

allochtone holebi's. Als onthaalmedewerker kun je hen wegwijs maken in de 'allochtone holebiwereld'. 

Voor veel allochtone holebi's is dit een spannende gebeurtenis. Houd er rekening mee dat sommige 

allochtone holebi's zich niet aangetrokken voelen tot de subcultuur en misschien liever persoonlijke 

contacten leggen buiten de holebiwereld. Het is belangrijk dit te respecteren.44 

Het doelpubliek is niet homogeen. Hun achtergrond en ervaringen in verband met holebi zijn kan heel 

verschillend zijn dus hebben ze vaak ook verschillende noden. Sommige allochtone holebi's willen vooral 

anderen ontmoeten en voelen de behoefte om uit hun isolement te breken. Anderen hebben dan weer 

nood aan aangepaste hulpverlening. Het kan ook zijn dat ze worstelen met bepaalde vragen of op zoek 

zijn naar informatie over seksualiteit, veilig vrijen... 

Reguliere holebigroepen spelen vaak onvoldoende in op deze specifieke noden doordat ze een gebrek 

hebben aan ervaring en kennis rond de problematiek van deze doelgroep. Om goed te kunnen ingaan op 

hun noden moet je immers voldoende aandacht hebben voor de culturele achtergrond van allochtone 

holebi’s en moet je de gevoeligheden kennen die er leven.  

"Via de chat leerde ik Ahmet kennen, een Turk van ongeveer dertig jaar. Hij is getrouwd, heeft twee 

kinderen én ontmoet af en toe een man die hij graag ziet. Voor een doorsnee Vlaming lijkt zo'n situatie 

hypocriet of oneerlijk, maar ik begrijp hem. Door zo te leven doet hij wat zijn familie en de gemeenschap 

van hem verlangen, én volgt hij ook zijn gevoelens. Hij verzoent zijn hoofd en hart." 

(Yassin)42 
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vaak een strikte gehoorzaamheid verwacht, terwijl jongens juist erg vrij worden gelaten. Veel allochtone 

lesbiennes zouden hoe dan ook in een huwelijk terecht komen en "lijden in stilte". 

Net als voor jongens bestaan er bovendien geen begrippen voor homoseksualiteit als een identiteit, enkel 

voor seksueel gedrag. Seksualiteit bij vrouwen is echter een nog veel groter taboe. Meisjes worden niet 

geacht om seksuele verlangens te hebben en maagdelijkheid is een erg centrale waarde in de cultuur.  

Merhaba noemt allochtone vrouwen ‘een moeilijk te bereiken doelgroep’. Ze hebben nog minder dan de 

jongens toegang tot de zeldzame plaatsen waar ze hulp kunnen vinden. Ze kunnen minder genieten van 

onderlinge solidariteit. En ze hebben minder macht om binnen de familie een eigen ‘ruimte voor vrijheid’ 

af te dwingen. Het is niet evident om respect af te dwingen voor een levensstijl die zo sterk afwijkt van de 

norm. Vaak zijn allochtone lesbiennes verplicht totaal met hun familie te breken. Ze zijn zowel 

slachtoffer van hun statuut van vrouw, allochtoon als niet-heteroseksueel - ze cumuleren de 

discriminaties.  

In vergelijking met allochtone homo’s, zijn lesbiennes ‘nagenoeg onzichtbaar’. Ze hebben minder kans om 

aansluiting te vinden bij lotgenoten. Eén van de anonieme manieren waarop dat voor sommigen toch lukt, 

is het internet. In het boek ‘Mijn geloof en mijn geluk’ (el Kaka & Kursun) vertelt een meisje hoe ze in de 

chatroom "ervaringen uitwisselen en samen piekeren over de toekomst waar veel meisjes bang voor zijn”. 

Ze vrezen dat ze, welke weg ze ook inslaan, een ongelukkig leven tegemoet gaan.  

2.2.5.2 Mannelijke prostitués47 

Een aanzienlijk deel van de mannen binnen de mannenprostitutie zijn van buitenlandse origine, het gaat 

dan zowel om jongeren als om ouderen. Een aantal van hen zijn homo of hebben homoseksuele 

gevoelens. Daarbij maken ook travestieten deel uit van de doelgroep. Maar we mogen zeker niet 

veralgemenen: niet alle mannen die zich begeven in de mannenprostitutie zijn homo of benoemen zich 

zo. Vermoedelijk zijn er zelfs meer hetero's dan holebi's in de mannenprostitutie. 

Sommige allochtone mannen gaan in de prostitutie om sociaal-economische redenen; voor hen zijn 

financiële problemen de belangrijkste drijfveer. Voor anderen is het dan weer een manier om - ondanks 

hun culturele achtergrond die homoseksualiteit vaak veroordeelt - hun homoseksuele gevoelen te 

kunnen beleven onder het mom van 'geld verdienen'. Op die manier kunnen ze hun gedrag voor zichzelf 

toch wat 'aanvaardbaarder' maken. In deze laatste groep zijn er echter velen die blijven worstelen met een 

innerlijk conflict tussen hun geaardheid en hun culturele achtergrond of religie. Homoseksualiteit is voor 

deze laatste groep een bijzonder gevoelige materie en vaak totaal onbespreekbaar. 

Mannelijke prostitués worden blootgesteld aan verschillende gevaren. Ze kunnen geconfronteerd 

worden met seksueel overdraagbare aandoeningen of ze komen in de meest precaire situaties terecht. 

Sommigen zoeken hun toevlucht tot drugs om het wat psychisch aan te kunnen, waarna de drugs weer 

een reden wordt om zich te blijven prostitueren en zelfs meer risico’s te gaan nemen of onder de 

“normprijs” te gaan werken. 

Naast de straatprostitutie (het zogenaamde 'tippelen') bestaan er natuurlijk ook minder zichtbare vormen 

van mannenprostitutie. Zo is internet tegenwoordig een belangrijke speler binnen de mannenprostitutie. 

Steeds meer mannen bieden zichzelf aan via internet (advertenties, chat). Het is een andere vorm van 

prostitutie, waarbij de jongens of mannen zelf kunnen kiezen op welke vragen ze willen ingaan. Echter 

verhindert de anonimiteit van het internet de sociale controle op de afspraken die ze met klanten maken 

en is het voor hen erg moeilijk om een eerste inschatting te maken van de intenties van de klant. 

Vroeger werden vanuit het middenveld soms wel pogingen ondernomen om deze jongens en mannen uit 

‘het milieu’ te halen maar tegenwoordig ligt de focus op preventie (gezondheidspreventie omtrent hiv 

etc.) en harm-reduction (zo kan je hen weerbaarder maken en de gevaren waarmee ze geconfronteerd 
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worden zoveel mogelijk beperken). Gezien hun complexe en vaak uitzichtloze situatie mag je deze 

jongens en mannen zeker niet zomaar willen redden. Beter is het om hen uit hun armoede aan keuzes te 

helpen door hen weerbaarder te maken en meer keuzemogelijkheden te geven. Het is dus vooral 

belangrijk dat deze jongens en mannen een veilige ruimte vinden waar men bereid is te luisteren naar hun 

verhaal zonder hen te veroordelen.  

Er bestaan in Vlaanderen twee organisaties die zich het lot van mannen of jongens in de prostitutie 

aantrekken. In Antwerpen kunnen ze terecht bij het Boysproject (ook internetpermanentie), in Brussel kan 

men terecht bij Alias vzw. 

2.2.5.3 Holebi-asielzoekers 

Een inkijk in de leefwereld van holebi-asielzoekers in Vlaanderen48 

Mensen ontvluchten hun land van herkomst omwille van diverse redenen. Uiteraard omdat ze menen dat 

ze het elders beter kunnen hebben, maar sommigen onder hen moeten vluchten omdat hun leven 

letterlijk in gevaar is. De motieven om te vluchten gaan van honger en (kans)armoede tot oorlog, geweld, 

politieke dreiging, religieuze vervolging, discriminatie en onvrijheid.  

Sommigen onder hen, holebi-asielzoekers, zijn op de vlucht omdat ze in hun land van herkomst 

gediscrimineerd en/of vervolgd worden louter op basis van hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit. 

De landen waar ze vandaan komen, zijn erg divers (Pakistan, Armenië, Algerije, Kameroen...); het gaat dus 

niet enkel om die regio's waar wettelijk de doodstraf staat op homoseksuele handelingen. 

Als hun geaardheid aan het licht komt, worden ze verstoten door de gemeenschap; soms zelfs door hun 

eigen familie. Ze worden blootgesteld aan publiekelijke vernedering en in bepaalde gevallen zelfs aan 

extreem geweld. Soms worden ze bedreigd met de dood. In bepaalde landen worden ze (juridisch) 

vervolgd op basis van hun geaardheid. Dit laatste kan heel verregaande vormen aannemen: van een boete 

of een gevangenisstraf tot marteling en in enkele landen zelfs tot en met de doodstraf. 

Als holebi-asielzoekers hun land ontvluchten op basis van deze feiten, lijkt het de eerste stap in de 

richting van een beter bestaan. Maar zo vanzelfsprekend is dat niet. Velen van hen blijven kampen met 

problemen van zelfaanvaarding, psychische trauma’s en in sommige gevallen fysieke letsels.  

Hier aangekomen begint voor velen ook een nieuwe beproeving. Ze komen terecht in asielcentra waar ze 

opnieuw geconfronteerd kunnen worden met mensen van hun eigen gemeenschap. Door zich ook in deze 

nieuwe context te moeten verbergen en geen steun te vinden, is er toenemende eenzaamheid. Wanneer 

hun geaardheid aan het licht komt of medebewoners vermoedens hebben, zijn de reacties meestal 

homofoob en krijgen ze opnieuw te maken met discriminatie, verbaal en soms fysiek geweld. De meesten 

zullen er dus alles aan doen om hun seksuele oriëntatie te verbergen. Ze praten niet over wat hen 

overkwam. 

Vaak durven holebi-asielzoekers zich tegenover professionelen (personeel van asielcentra, 

maatschappelijk assistenten, dienst vreemdelingenzaken, Commissariaat-Generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen, advocaten of voogden) niet te uiten over de reden van hun vertrek. 

Hiervoor zijn er verschillende redenen. In vele gevallen is hun vertrouwen in het recht en het gezag in het 

verleden meermaals geschonden in hun land van herkomst. Soms is er ook weinig begrip of steun vanuit 

professionele hoek. Heel wat professionelen menen het goed, maar zijn er zich niet altijd van bewust dat 

seksuele oriëntatie een rol kan spelen. Al te vaak hebben professionelen te weinig kennis over of voeling 

met deze problematiek. Bovendien worstelen de asielzoekers, vanwege hun culturele achtergrond, vaak 

ook met zelfaanvaarding.  
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migratiestress, rouwprocessen, eenzaamheid, heimwee, aanpassingsmoeilijkheden, afgesneden zijn van 

alles wat vertrouwd is, moeite om aansluiting te vinden in de nieuwe omgeving en het feit dat niet 

iedereen overal even verwelkomend en respectvol is, maken het opbouwen van een nieuw leven niet 

makkelijk. "54 

Korte toelichting bij de asielprocedure55 

Sinds juni 2007 is er een nieuwe vereenvoudigde asielprocedure. Bedoeling is dat de procedure in totaal 

maximum een jaar duurt. 

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) registreert de asielaanvraag en gaat na of België bevoegd is om de 

aanvraag te behandelen. 

De asielaanvraag zelf wordt onderzocht door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen (CGVS). Dat kan een asielzoeker al dan niet als vluchteling erkennen. Bij een negatieve 

beslissing kan de asielzoeker in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Die 

rechtbank kan de beslissing van het CGVS bevestigen, een nieuw onderzoek bevelen of zelf het statuut 

van vluchteling toekennen. 

Uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen nog in beroep gaan bij de Raad van State. Die past voortaan een 

strenge filterprocedure toe om te oordelen of een beroep al dan niet toelaatbaar is. Tijdens dit beroep 

kunnen asielzoekers worden uitgewezen. 

Asielzoekers die niet als vluchteling worden erkend, kunnen in aanmerking komen voor een andere vorm 

van bescherming en het recht op (een tijdelijk) verblijf in België. Deze subsidiaire bescherming is bedoeld 

voor personen die reëel gevaar (doodstraf, een onmenselijke behandeling of willekeurig geweld in een 

gewapend conflict) lopen in geval van terugkeer naar het land van herkomst.  

Wie bij de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in Brussel asiel aanvraagt, gaat in hetzelfde gebouw ook 

langs bij de dienst Dispatching van Fedasil. Die zoekt voor elke asielzoeker een opvangplaats in België, 

waar hij materiële hulp (onderdak, eten, medische verzorging, sociale begeleiding en uitleg over de 

asielprocedure) zal krijgen. Meestal is dit in een opvangcentrum van Fedasil of van het Rode Kruis. 

Asielzoekers zijn niet verplicht om in een opvangstructuur te verblijven, maar het overgrote deel doet dit 

wel. 

Als de asielinstanties het statuut van erkende vluchteling toekennen aan een asielzoeker, dan krijgt hij een 

verblijfsvergunning waarmee hij in België mag wonen. Hij kan ook financiële steun vragen aan een OCMW. 

Dit is ook zo voor geregulariseerden of personen die subsidiaire bescherming krijgen. 

Als de uiteindelijke afloop van de procedure negatief is, is die persoon ‘illegaal’ en moet hij het land 

verlaten. Dan heeft hij de keuze: ofwel verlaat hij zelf het land ofwel stapt hij in een programma van 

vrijwillige terugkeer. 

Diensten voor asielzoekers in België56 

Mensen zonder wettig verblijf kunnen, zonder angst om aangegeven te worden, aankloppen bij een 

sociale dienst, OCMW, school, vakbond, notaris, ziekenhuis, dokter of apotheker. Ze hebben geen recht 

op sociale dienstverlening van het OCMW, enkel op ‘dringende medische hulp’. Maar in uitzonderlijke 

gevallen kunnen ze hulp afdwingen via de arbeidsrechtbank. Andere hulpvragen beoordeelt het OCMW 

geval per geval. 

Naast het OCMW zijn er nog andere sociale diensten. Sommige Centra voor Algemeen Welzijnswerk 

(CAW) hebben een gespecialiseerde vreemdelingendienst. Ze geven advies over de verblijfssituatie en 
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kunnen helpen bij de terugkeer naar het land van herkomst. Daarnaast bieden ze sociale, familiale, 

psychosociale en administratieve hulp. 

De onthaaltehuizen voor dak- en thuislozen aanvaarden zelden mensen zonder wettig verblijf, tenzij het 

OCMW de dagprijs betaalt. Er is een beperkt aantal plaatsen in Brussel, Gent en Antwerpen. 

Mensen zonder wettig verblijf kunnen ook terecht bij vrijwillige of professionele (nood)hulpinitiatieven. 

Vrijwilligers, professionele hulpverleners of ambtenaren mogen medische hulp verlenen, voedsel, kledij 

of onderdak geven, of op zoek gaan naar een oplossing voor de verblijfssituatie. Ze kunnen daarvoor niet 

vervolgd of gestraft worden. 

Een persoon zonder wettig verblijf die behoefte heeft aan juridische hulp, kan naar het Bureau voor 

Juridische Bijstand gaan. Dat zal een pro-Deoadvocaat toewijzen. Hij werkt gratis maar kan wel 

administratiekosten vragen, bijvoorbeeld voor verplaatsingen, kopies, postzegels of vertalingen. Wie 

juridische bijstand nodig heeft bij een verblijfsprocedure heeft recht op een pro-Deoadvocaat. 

Niet voor elke procedure is een advocaat nodig. Een regularisatieaanvraag bijvoorbeeld kan ook door een 

jurist of een maatschappelijk werker gedaan worden. Sommige sociaaljuridische diensten, bijvoorbeeld in 

sommige Centra voor Algemeen Welzijnswerk, zijn gespecialiseerd in vreemdelingenrecht. Mensen 

zonder wettig verblijf kunnen er terecht voor verblijfsprocedures maar ook voor advies. De 

dienstverlening is gratis. Sommige diensten werken samen met vaste advocaten. 

Mensen zonder wettig verblijf die in België willen blijven, kunnen via de gemeente een machtiging tot 

verblijf aanvragen op basis van artikel 9bis van de Verblijfswet. Zij moeten dan wel een goede reden 

(‘buitengewone omstandigheden’) opgeven waarom ze hun aanvraag in België indienen. Normaal gezien 

moet dat gebeuren bij de Belgische ambassade of consulaire post in hun land van herkomst. Zij moeten in 

de aanvraag vermelden om welke humanitaire redenen ze hier willen verblijven: bijzonder lange 

asielprocedure, onverwijderbaarheid, bijzondere banden met België. De Dienst Vreemdelingenzaken 

beslist over elk geval afzonderlijk. 

Asielzoekers behouden hun recht op opvang wanneer ze bij de Raad van State in beroep gaan tegen een 

negatieve beslissing van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Hebben ze financiële steun van het 

OCMW, dan behouden ze die. Verblijven ze in een opvangcentrum, dan behouden ze het recht op 

materiële steun in een centrum. 

 

  

OPGEPAST! De wetgeving is complex en wordt voortdurend aangepast. De toepassing ervan is 

onderhevig aan interpretaties. De meest recente en gedetailleerde informatie vind je op: 

• www.vreemdelingenrecht.be 

• www.vmc.be (> verblijfsstatuut > illegaal verblijf) 

• www.dofi.fgov.be 



21 
 
 

2.3 Besluit 
Enerzijds hoef je geen intercultureel expert te zijn of niet volledig thuis te zijn in de leefwereld van 

allochtone holebi's om hen te kunnen helpen. Er zijn verschillen tussen autochtone holebi's en 

allochtone holebi's, maar er zijn uiteraard ook veel gelijkenissen.  

Anderzijds: besef dat er beperkingen zijn aan je kennis en ervaring en dat er grote interpersoonlijke 

verschillen zijn.57 Je kan als onthaalmedewerker gerust aangeven tijdens het gesprek dat je niet helemaal 

vertrouwd bent met het onderwerp en het kan interessant zijn te vragen een bepaalde (sub)cultuur wat 

toe te lichten. 

Wees je vooral bewust van de (culturele) verschillen die er kunnen zijn in de persoonlijke perceptie van 

homoseksualiteit en in de zelfdefiniëring die onthaalden kunnen hanteren (zie ook hoofdstuk drie). De 

zelfidentificatie als holebi blijkt een Westers cultureel gegeven en is dus zeker niet universeel of zelfs 

noodzakelijk in een zelfaanvaardingsproces. 

Hou tijdens een gesprek ook rekening met de andere factoren (zoals geslacht) die iemand extra kwetsbaar 

kunnen maken. 

Wie zich verder wil verdiepen in de doelgroep allochtone holebi's vindt een interessante bronnenlijst in 

het infopakket. 
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3 Onthaal en doorverwijzing van allochtone holebi's58 

3.1 Woord vooraf 
De volgende tekst werd overgenomen uit de brochure “Regenboogliefde met vreemde wortels? Open je 

geest en je aanpak!”, Merhaba-Alliàge, 2009 59. Oorspronkelijk werd deze geschreven voor een publiek 

van hulpverleners in de meest brede zin van het woord. Omdat de context van een holebi-onthaal een 

specifieke situatie is, pasten we de tekst aan voor deze werkmap. In een doorsnee holebi-onthaal, doen 

we meestal niet aan ‘professionele psychosociale hulpverlening’, maar bieden we als vrijwilligers vooral 

een luisterend oor. Het doel van dergelijk onthaal is de onthaalde de kans te bieden zijn of haar verhaal te 

delen en hem/haar de nodige informatie te geven en eventueel gericht door te verwijzen. 

In sommige organisaties is het een professioneel opgeleide psycholoog of psychotherapeut die op 

vrijwillige basis het onthaal verzorgt. Daarom richten we ons in deze tekst zowel naar de vrijwillige 

onthaalmedewerker als naar de therapeut die zich vrijwillig inzet. Soms worden ook tips meegegeven die 

je als vrijwillige onthaalmedewerker kan doorgeven aan een therapeut of dienst waarmee je werkt of 

waarnaar je mogelijk doorverwijst. 

De persoon die beroep doet op het onthaal wordt ‘de onthaalde’ genoemd; de persoon die onthaalt ‘de 

onthaler’. In specifieke gevallen, verwijzen we naar de ‘therapeut’ en de ‘cliënt’. 

Elk van ons kent zijn eigen achtergrond en wordt als onthaalmedewerker verondersteld over voldoende 

zelfkritische zin te beschikken om zich bewust te zijn van zijn grenzen. Als vrijwillige onthaalmedewerker, 

doen we niet aan therapie. Soms kan dat verleidelijk zijn en de grens is soms dun. Als we de onthaalde 

echter werkelijk willen helpen, dan zorgen we er in de eerste plaats voor hem/haar geen geweld aan te 

doen. Allochtone holebi’s zijn meervoudig kwetsbaar, velen onder hen hebben het niet makkelijk; holebi-

asielzoekers hebben vaak mensonterende en levensbedreigende situaties meegemaakt. Dergelijke 

mensen heet je in de eerste plaats welkom. Hiervoor verwijzen we naar de introductietrainingen van 

Çavaria en Wel Jong Niet Hetero. 

3.2 Een onthaal op maat van allochtone holebi’s en holebi asielzoekers 
Allochtone holebi’s en holebi-asielzoekers ervaren een kloof tussen hun psychische noden en de 

traditionele westerse hulpverleningstructuren.  

De drempel ligt hoog en de stap er naartoe is niet evident, bij doorverwijzing ‘geraakt men er uiteindelijk 

niet’, sommigen klappen al bij het eerste gesprek dicht en komen niet terug, anderen zijn maanden en 

soms jaren in therapie zonder het te durven hebben over hun seksuele geaardheid en meer dan eens 

stellen we vast dat een cliënt niet enkel niet is geholpen, maar bovendien werd gehertraumatiseerd door 

een goedbedoelende hulpverlener. 

Daarnaast voelen velen onder hen zich in het traditionele holebimilieu niet altijd even welkom. Ze vinden 

moeilijk aansluiting of ervaren een wereld van verschil tussen hun eigen ervaringswereld en degene 

waarin ze hoopten gelijkgestemden te vinden. 

Steeds meer holebi-organisaties zetten bewust hun deuren open en geven signalen dat iedereen er 

welkom is. Mogelijk wordt op het onthaal van deze organisaties voorlopig weinig beroep gedaan door 

mensen met etnische roots. Veel heeft te maken met de angst om niet begrepen te worden of, opnieuw, 

geconfronteerd te zijn met normen en visies waarin ze zich niet kunnen vinden of die niet aansluiten bij 

hun leefwereld.  
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3.2.1 Wat is het probleem en hoe kunnen we er iets aan doen? 

Hulpverlening 

Algemeen gaat men ervan uit dat de westerse hulpverlening wetenschappelijk en dus neutraal is. Onze 

opleiding en methodieken zouden ons, mits de nodige luisterbereidheid, in staat stellen om bij iedereen 

en in alle situaties de ingangspoort te vinden voor een degelijke begeleiding. Het onderwijs is echter nog 

steeds een afspiegeling van de sociale stratificatie van de samenleving waardoor een deel van de 

bevolking a priori wordt uitgesloten. Daar bovenop weerspiegelt de hulpverlening de dominante normen 

en waarden van de maatschappij waarin ze tot stand kwam en het wereldbeeld van wie ze bedacht: de 

blanke, westerse, heteroseksuele man uit de gegoede middenklasse. 

In een cultuurgemengde hulpverleningsrelatie60, is adequate hulpverlening vanuit dit denkkader niet 

mogelijk. 

Hoewel in de afgelopen decennia de doelgroepspecifieke hulpverlening steeds meer rekening ging 

houden met de subcultuur(en) van de hulpvragers61, maakt transculturele hulpverlening in de meeste 

opleidingen nog steeds geen structureel deel uit van de vakken en zijn er nog steeds heel wat 

hulpverleners in het werkveld met weinig of geen noties van de cultu(u)r(en) van hun cliënten. 

Dit is geen pleidooi tot het aanwenden van nieuwe systemen of modellen, wel een vraag om rekening te 

houden met diversiteit. Tevens is het een uitnodiging om de vooroordelen die we allen hebben als mens62 

te (h)erkennen en om zichzelf en het eigen hulpverleningsmodel op een kritische manier in vraag te 

durven stellen en te screenen op cultuurgekleurde elementen die contraproductief kunnen werken in de 

begeleiding binnen een cultuurgemengde hulpverleningsrelatie.  

Als allochtone holebi’s en holebi-asielzoekers zich niet altijd even goed geholpen voelen, is dit dus niet 

geheel onverklaarbaar. Waar we vandaag nood aan hebben is niet enkel een homovriendelijke en 

transculturele hulpverlening, maar een afgestemde begeleiding die rekening houdt met de specificiteit 

van deze meervoudige identiteit. 

Holebi-organisaties en onthaal 

“Allochtone holebi’s” en “holebi-asielzoekers” zijn termen waarmee, gemakshalve, niet-heteroseksuele 

vrouwen en mannen met niet westerse roots worden benoemd. ‘Holebi’ is niet enkel een woord dat 

beperkend is - het refereert immers enkel aan homo’s, lesbiennes en biseksuelen en sluit hiermee andere 

vormen van niet-heteroseksualiteit uit - het begrip is ook sterk westers gekleurd. Vele niet-

heteroseksuele vrouwen en mannen met etnische roots en/of asielzoekers, herkennen zich niet in de 

term ‘holebi’. Al vaker is gebleken dat mensen dit begrip waarmee wij hen benoemen eenvoudig weg niet 

kennen of niet begrijpen.  

Net als bij de hulpverlening, weerspiegelt ook het traditionele holebimilieu de dominante normen en 

waarden van de context waarin ze tot stand kwam.  

De moderne westerse, georganiseerde homo- en lesbiennebeweging was er een tegen de alles 

overheersende heteronormativiteit en vóór gelijke rechten. De betogingen van de jaren ’60 groeiden uit 

tot de Lesbian & Gay Prides: een feest van LGBTQI bewustzijn waarbij men tot vandaag de straat optrekt, 

trots om zichzelf te zijn. Centraal hierin staat de ‘coming-out’-gedachte die wordt gezien als het moment 

waarop men opeist zichzelf te mogen zijn en dus als een cruciale stap in de zelfaanvaarding en in zijn 

emancipatorische proces als mens en burger. De strijd was er een die vaak confronterend en provocerend 

was: tegen de heersende moraal, “out, loud and proud”! “Out” werd het allerhoogste goed, uit de kast werd 

de norm.  
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“Uit de kast” is echter voor de meeste allochtone holebi’s en holebi-asielzoekers – zeker zij die in een 

opvangcentrum verblijven – niet aan de orde. Bovendien strookt dit concept en de manier van handelen 

meestal helemaal niet met hun leefwereld en omgeving. Het is dus bijzonder frustrerend om als jongere 

met etnische roots, vrienden proberen te maken in het traditionele holebimilieu en telkens 

geconfronteerd te worden met dezelfde, meestal goed bedoelde vragen: “En, van waar kom je?” , “Heb je 

je coming out al gedaan?”, “Hoe kan je nu in zo’n hypocriete situatie blijven leven?”. Meestal volgen hierbij 

ook nog een reeks van adviezen: “Je moet gewoon de moed hebben om het te doen”, “Eens je het gezegd 

hebt, zal je je beter voelen”, “Het is toch jouw leven!”. 

Als reactie hierop en vanuit de grote behoefte aan erkenning en herkenning, ontstonden in het afgelopen 

decennium, in België, maar ook in vele andere westerse landen, zelforganisaties ‘van en voor vrouwen en 

mannen die zich aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde geslacht’. In de eerste plaats zijn deze 

organisaties en verenigingen plaatsen waar gelijken mekaar in een veilige omgeving kunnen ontmoeten en 

waar samen nagedacht wordt over de noden en behoeften. Vanuit deze hoek ontstond een volgende 

strijd: tegen de nieuwe normativiteit, de tirannie van de ‘good practice’ en vóór diversiteit.  

Tijd dus ook voor de traditionele holebi-organisaties om zichzelf te bevragen en te zoeken naar reële 

aansluiting met de mensen waarvoor we zeggen onze deuren te willen openzetten.  
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3.2.2 Breng kleur in je onthaal 

3.2.2.1 Rekening houden met diversiteit en bewust omgaan met ‘interculturele hulpverlening’ 

 

 (Leestip: W. Shadid, Rob van Dijk, Antoine Gailly) 

 We stellen vast dat etnisch-culturele minderheden vaak worden benaderd vanuit veralgemeningen en 

stereotiepe denkbeelden. Door vooronderstellingen vullen we iemands verhaal bij voorbaat in en nog 

vóór de onthaalde zijn of haar verhaal heeft verteld, denken we de context te kennen en te weten wat zal 

volgen. Hierdoor lopen we niet alleen het risico om het werkelijke verhaal niet te horen, maar ook om een 

situatie te creëren waarin de onthaalde zich niet begrepen zal voelen. Nog erger is dat in sommige 

gevallen hierdoor bepaalde problemen, ook op psychisch en medisch vlak, zullen worden miskend en er 

bijvoorbeeld geen of geen juiste doorverwijzing zal gebeuren. Vooronderstellingen beïnvloeden de 

relatie met de onthaalde en maken ons blind voor de realiteit.  

In een professionele hulpverleningscontext is het resultaat dat een stoere jongere met een antihomo 

attitude en een zestigjarige ‘migrant’ door de hulpverlener zelden zal worden herkend als homo. Bij een 

gesluierde moslima met 5 kinderen, denkt men er zelden aan dat haar huwelijksproblemen misschien wel 

te maken zouden kunnen hebben met het feit dat zij lesbienne is. Hier speelt heteronormativiteit zeker 

een grote rol, maar ook stereotiepe denkbeelden over migranten. 

Binnen de onthaalcontext van een holebi-organisatie, is het belangrijk om je noch te laten (mis)leiden 

door uiterlijke kenmerken (huidskleur, hoofddoek), noch door de oorspronkelijke of vermeende 

groepscultuur van de onthaalde. Het zou best kunnen dat het cultuurverschil tussen de ‘allochtoon’ die 

voor je zit (zelfde opleidingsniveau, ideologie en levensovertuiging) en jezelf kleiner is dan tussen jou en 

je Belgische buurman.  

Op dezelfde manier is de moslimhomo die voor je zit, mogelijk iemand die behoefte heeft om te praten 

over een liefdesprobleem eerder dan over vooronderstelde problemen met religie of de gemeenschap 

van herkomst. 

Onze identiteit(en) zijn een steeds complexer wordend gegeven. Dé Marokkaanse gemeenschap, dé 

moslims, de Chinees bestaan niet. Afhankelijk van de familie waaruit men komt, de financiële middelen, 
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opleiding van de ouders, eigen opleiding, 

sekse, leeftijd, capaciteiten, 

aanpassingsvermogen, ambitie, 

persoonlijkheid, de plaats van normen, 

waarden en traditie, … zijn mensen 

anders en reageren ze anders.  

Als mens, zijn we allen gelijk, maar niet 

hetzelfde. In een context van onthaal, is 

het noodzakelijk om je bewust te zijn van 

diversiteit, te vatten welke het sociale en 

culturele referentiekader is van de 

onthaalde, om je aan te passen aan de 

onthaalde en deze te benaderen vanuit 

een positie van gelijkwaardigheid. Het 

klinkt evident, maar de ervaring toont dat 

dit vaak niet zo eenvoudig is en er heel 

wat mechanismen aan het werk zijn 

waarvan we ons soms helemaal niet 

bewust zijn. 

Daarom is het in een cultuurgemengde 

onthaalrelatie, noodzakelijk te beseffen 

dat niet de Andere een vreemde cultuur 

heeft – dit legt de verantwoordelijkheid 

voor het verschil bij de onthaalde – maar 

dat onthaler en onthaalde andere 

referentiekaders hebben. Op dezelfde 

manier is het van belang om je bewust te 

zijn van de wederzijdse beeldvorming. De 

Andere is niet vreemder voor jou dan jij 

dat bent voor hem/haar. Een aangepast 

onthaal is pas mogelijk wanneer je je 

zowel bewust bent van je eigen sociale 

en culturele achtergrond als van die van 

de persoon die je onthaalt.  

Tot slot: wat men niet begrijpt en wat 

ondanks alles niet wil lukken in een 

context van onthaal, kan vele oorzaken 

hebben. Spanningen kunnen ontstaan 

door bv. verschillen in persoonlijkheid en 

verwachtingen. Moeilijkheden binnen de 

onthaalrelatie meteen toeschrijven aan de ‘cultuur’ van de Andere, is de onthaalde opnieuw 

verantwoordelijk stellen. Het leidt mogelijk ook de aandacht af van een reëel probleem. 

  

Geschat wordt dat tussen de 3 en 8% van de mensen 

homoseksueel zouden zijn en dit over alle culturen 

en sociale klassen heen. Toch wordt in geval van 

hulpverlening aan mensen uit etnisch-culturele 

minderheden zelden gedacht aan homoseksualiteit 

als mogelijkheid. Veel niet-heteroseksuele vrouwen 

en mannen met roots in culturen waar 

homoseksualiteit een groot taboe is, leven met een 

diepe schaamte over de seksuele geaardheid en met 

angst om er over te praten: met hulpverleners uit de 

eigen gemeenschap omdat men ervan uitgaat dat het 

beroepsgeheim niet zal worden gerespecteerd en 

met westerse hulpverleners omdat men ervan 

overtuigd is dat ‘die hen onmogelijk kan begrijpen’. 

Dat niet-heteroseksualiteit niet altijd wordt herkend 

door hulpverleners, is bij holebi-organisaties een 

gekend fenomeen. In een context waar de meeste 

hulpverleners, zelf hetero, homoseksualiteit ‘geen 

issue’ vinden, wordt er niet altijd bij stilgestaan dat het 

voor de hulpvrager wel degelijk ‘een issue’ is en dat 

heteronormativiteit op een vaak subtiele manier het 

gesprek binnen sluipt waardoor het de cliënt nog 

moeilijker wordt het onderwerp aan te snijden.  

Omdat de vraag achter de hulpvraag inderdaad soms 

moeilijk te detecteren is, kan men de 

hulpverleningdiensten waarmee men samenwerkt, de 

tip geven om actief te communiceren dat in hun 

praktijk over homoseksualiteit gepraat kan worden 

(posters en brochures in de wachtkamer en 

praktijkruimte). Op die manier zullen niet enkel door 

een holebi-onthaal toegeleide personen hun weg 

vinden, maar vinden anderen misschien net iets 

makkelijker toegang. Als de hulpverleners zich daarbij 

ook steeds bewust zijn van homoseksualiteit als 

mogelijkheid en vermijden om de seksuele oriëntatie 

bij voorbaat en onbewust in te vullen (bv. praten over 

‘uw partner(s)’), kan het helpen een opening tot 

gesprek te creëren. 
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3.2.2.2 En hoe begin ik er nu aan? Een stap in de richting van de cliënt 

 

(Filmtip: documentaire “Regenboogliefde met vreemde wortels? Open je geest en je aanpak!”, 
Merhaba-Alliàge, 2009) 

Sommige hulpverleners, maar ook vrijwilligers bij een holebi-onthaal zeggen etnisch culturele 

minderheden niet of moeilijk te bereiken en allochtone holebi’s in de praktijk niet te kennen. Hierbij 

worden meestal de allochtone holebi’s en niet de hulpverleners in vraag gesteld. Tijd dus voor de 

instellingen om zichzelf te bevragen en een stap te wagen in de richting van de cliënt.  

Interculturaliseren is een makkelijk in de mond genomen term. In de dagdagelijkse praktijk is het vaak net 

iets minder eenvoudig. Net als het voor holebi’s een hart onder de riem kan zijn om in de wachtkamer van 

een arts of psycholoog een affiche te zien die duidelijk maakt dat homoseksualiteit geen taboe-

onderwerp is, zo kan de aangepaste communicatie van een holebi-organisatie ervoor zorgen dat mensen 

uit etnisch-culturele minderheidsgroepen zich aangesproken voelen om de stap te wagen. Wees er echter 

voorzichtig mee om geen boodschappen uit te zenden die je niet kan waarmaken. Als je je profileert als 

organisatie ‘waar iedereen welkom is’, dan dient dat een weerspiegeling te zijn van wat er in de organisatie 

leeft en geen strategisch besluit van de raad van bestuur, noch een goed bedoelde intentie van de 

communicatieverantwoordelijke. Werkelijk openstaan voor allen, vraagt niet enkel van de individuele 

leden, maar ook van de organisatie om stil te staan bij zichzelf. Sensibilisering binnen de organisatie kan 

ertoe bijdragen dat een allochtone holebi zich bij een eerste bezoek meer welkom voelt en misschien… 

minder aangestaard.  

Om een degelijk onthaal te kunnen bieden en, waar nodig, een vertrouwensrelatie te kunnen opbouwen, 

is het nodig een laagdrempelige en veilige omgeving te kunnen aanbieden, het tempo van de onthaalde te 

respecteren, actief te luisteren, betrokkenheid en mededogen te tonen, zich integer en empathisch op te 

stellen. Een babbel, samen in de zetel met een kop koffie, kan mogelijk heel wat meer opleveren dan een 

sessie in de ‘neutrale’ setting van een onthaalruimte. Voor velen zal een roze huis worden aangevoeld als 

bedreigend en hoogdrempelig. Men durft er niet binnen te gaan omdat de stap te groot is of uit angst 

gezien te worden. Een neutrale – al dan niet publieke – ruimte buiten de herkenbare roze context, kan de 

stap naar een onthaalafspraak een stuk makkelijker maken. Dit vraagt echter van de onthaler dat hij of zij 

haar vertrouwde ruimte verlaat en een stap zet in de richting van de te onthalen persoon. Voor een 
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professionele hulpverlener betekent dit dat hij/zij mogelijk alles over boord dient te gooien wat hij/zij tot 

dan toe als ‘professioneel’ beschouwde. In deze context neemt men afstand van de professionele 

superioriteit om een therapeutische relatie aan te gaan op basis van gelijkwaardigheid.  

Meer kwetsbare groepen hebben specifieke noden en zijn vaak minder georganiseerd. Enkele uren voor de 

afspraak een belletje geven met het bericht “Ik verwacht jou. Ik hoop dat je mij niet vergeet”, kan het 

verschil maken. Dergelijke manier van werken vraagt meer aandacht en tijd, maar dat hoeft niet eindeloos 

te zijn: maak duidelijke afspraken en waak als hulpverlener over je grenzen. Ken je beperkingen en deel ze 

met de persoon die je onthaalt! 
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3.2.2.3 Kennis van cultuur en religie 

 

(Leestip: W. Shadid, Omar Nahas) 

Vaak gehoord is dat het onmogelijk is alle culturen te kennen en men daarom elk mens slechts kan 

benaderen als individu waar men naar luistert. Elementaire kennis van de situatie in de wereld, culturen en 

religies, is nodig voor een beter begrip van problemen en hulpvragen, maar ook om een veilige basis te 

creëren voor een onthaal. Vragen als “heb je je coming-out al gedaan?”, kunnen immers de indruk wekken 

dat het zinloos is zijn ervaringen uit te leggen aan iemand die geen benul blijkt te hebben van de context 

waarin het verhaal zich afspeelt. Het erkennen van het bestaan van cultureel verschillende 

referentiekaders en een minimum aan interculturele competenties, zijn een voorwaarde om op een 

adequate manier hulp te kunnen bieden.  

Religie blijkt voor heel wat onthaalmedewerkers en ook therapeuten, geen evident gegeven. Voor de 

persoon die zich aanmeldt bij het onthaal, kan zijn/haar geloof fundamenteel deel uitmaken van zijn/haar 

identiteit; zijn/haar geloofsbeleving kan voor een stuk zijn/haar dagdagelijkse structuur bepalen en een 

sterke band met zijn/haar medegelovigen scheppen. In geval van homoseksualiteit kan net het geloof, de 

religie en de verbondenheid met de religieuze gemeenschap voor zware innerlijke conflicten zorgen. Ga 

geloof en religie daarom nooit uit de weg, maar voer ook geen theologische discussies en beweer geen 

dingen waarover je niet zeker bent. Wees je ervan bewust dat de onthaalde zijn geaardheid en religie als 

een onmogelijke afweging kan ervaren en zich genoodzaakt kan voelen radicale beslissingen te nemen. 

Belangrijk hierbij is de onthaalde de gevolgen te laten zien van dergelijke keuzes, zowel in de ene als in de 

andere richting, en hem/haar te helpen een evenwicht te vinden binnen het referentiekader dat voor 

hem/haar betekenisgevend is.  

Let anderzijds op voor vooropgezette theorieën over de verschillende religies. Wat betekent de religie 

immers voor de persoon die voor je zit? Mogelijk is iemand sterk gelovig, maar is zijn religie niet de 

oorzaak van het innerlijke conflict. 

Naast een algemene basisvorming (onthaal en interculturele communicatie) en mogelijke research over 

de context van de onthaalde (cultuur, religie, sociale, politieke en economische context in het land van 

herkomst, …), kan men de onthaalde actief betrekken door uitleg te vragen over die dingen die je niet 

begrijpt. Luister, herhaal, check of dat het is wat de andere bedoelt, vraag door wanneer je niet zeker weet 
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of je vat wat de onthaalde zegt. De onthaalde om hulp vragen kan bovendien bijdragen bij tot een 

vertrouwensrelatie en kan helpen hem/haar in zijn kracht te zetten. 

  



31 
 
 

3.2.2.4 Inzicht in de mythe van het absolute slachtoffer 

 

 (Filmtip: Pink Camouflage, Sarah Bracke) 

Het Westen meet zich graag de rol aan van voortrekker van de vrijheid. Hierbij wijst ze vaak met de vinger 

naar andere culturen en gemeenschappen en hoe deze hun vrouwen, holebi’s en andere minderheden 

behandelen. Niet alleen kan men moeilijk beweren dat het westen vrij is van seksisme, racisme, 

discriminatie en homofobie, bovendien klopt het beeld dat we van o.a. holebi’s in niet-westerse culturen 

hebben, vaak niet. Zoals de wereldkaart van ILGA aangeeft, is het aantal landen met wetten die 

homoseksualiteit bestraffen door gevangenis of doodstraf, niet min. Ook in landen waar de wet geen 

verbod uitspreekt, is het soms de bevolking die het recht in handen neemt ‘om het kwaad bij de wortel uit 

te rukken’. Ontkennen van de feiten en vooral van de dramatische levensverhalen van holebi’s die hun 

land moeten ontvluchten om hun leven te redden, zou een ontkenning zijn van de werkelijkheid. Deze 

landen demoniseren en haar holebi’s voorstellen als niets meer dan slachtoffers, is dat niet minder.  

Holebi-asielzoekers slechts zien als absolute slachtoffers, is in de val trappen van een van de zo vele 

westerse mythes over niet-westerse landen. Holebi-asielzoekers waren in sommige gevallen in hun land 

activisten - al dan niet binnen een georganiseerde beweging - en ook al waren ze dat niet, ze kozen er in 

vele gevallen voor om hun homoseksualiteit te (be)leven wat op zich al innerlijke kracht vereist. Vluchten 

naar Europa, vaak in levengevaarlijke omstandigheden, getuigt van moed. Het is belangrijk dit te 

herkennen, erkennen en de asielzoeker hiervan bewust te maken. 

Zolang men holebi-asielzoekers en ook allochtone holebi’s benadert als slachtoffers die geholpen 

moeten worden – door ons westerlingen die beter weten – , is er slechts sprake van paternalisme, niet van 

hulpverlening. 

Een film die we elke holebi-organisatie aanraden in dit kader te bekijken, is Pink Camouflage van Sarah 

Bracke. Zij toont ons hoe het holebi-discours wordt ingezet voor grotere belangen, welke de 

onderliggende mechanismen zijn en wat er nodig is om, onder andere, gezonde transnationale 

samenwerkingen mogelijk te maken met holebi-organisaties elders in de wereld. 

  



32 
 
 

3.2.2.5 Uitgaan van zelfdefiniëring 

 

(Leestip: Omar Nahas) 

Krijg je een persoon over de vloer met een etnische achtergrond, dan is de kans groot dat deze zich niet 

meteen ‘homo’ of ‘lesbienne’ noemt. De woorden waarmee de onthaalde aan zichzelf refereert, zeggen 

vaak iets over hoe de persoon naar zichzelf kijkt en hoe zijn/haar omgeving ten opzichte van 

homoseksualiteit staat. Het is daarom van belang om steeds uit te gaan van de zelfdefiniëring van de 

onthaalde, ook al is deze voor de onthaalmedewerker moeilijk te begrijpen. Mogelijk definieert iemand 

zichzelf bijvoorbeeld als “loeti”: van het volk van Lot, uit de steden Sodom en Gomorra (zie vorig 

hoofdstuk). 

Uitgaan van zelfdefiniëring vormt het vertrekpunt om de onthaalde te helpen zoeken naar antwoorden, 

ook op de vraag of hij/zij mogelijk 

homoseksueel is of niet.  

In sommige gevallen zal de onthaalde in 

eerste instantie elementen verzwijgen en 

mogelijk afzweren, uit angst of omdat hij 

bepaalde dingen niet kan vertellen 

zonder daardoor het gevoel te hebben 

zichzelf of anderen te verraden. 

Respecteer wat de onthaalde kan 

prijsgeven en de grens tot waar hij/zij wil 

en kan gaan. Accepteer hem/haar 

onconditioneel, zonder be- of 

veroordeling, ook al druisen zijn/haar 

zelfdefiniëring en levenskeuzes63 radicaal 

in tegen elke van je overtuigingen. Dit is 

een noodzakelijke voorwaarde voor de 

onthaalde om zichzelf te aanvaarden, om 

veiligheid te scheppen en om de basis te 

Een mannelijke cliënt die seks heeft met mannen en 

zegt geen homo te zijn, is niet noodzakelijk in 

verdringing. Deze helpen zijn homoseksualiteit te 

aanvaarden, zou een cruciale vergissing zijn. Een 

vrouw die zich aanmeldt als ‘biseksueel’ zegt dit 

mogelijk als een manier om haar homoseksualiteit ter 

sprake te brengen, omdat het minder bedreigend is of 

omdat haar gevoelens voor zichzelf niet duidelijk zijn. 

Misschien is ze ook echt biseksueel en hoeft ze niet 

geholpen te worden, noch in de ene, noch in de 

andere richting, maar gewoon in het zichzelf leren 

aanvaarden zoals ze is. Een jongen die zegt “ik ben als 

een vrouw”, wordt niet noodzakelijk geconfronteerd 

met gevoelens van transseksualiteit, maar kan 

eenvoudig aangeven dat hij de passieve rol aanneemt 

in de homoseksuele relaties die hij heeft. 
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leggen voor een goed onthaal en (mogelijk) gezonde verwelkoming in de organisatie. 
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3.2.2.6 Keuze voor een strategie die het best geschikt is voor de cliënt 

 

(Leestip: Astrid Roemer, Omar Nahas) 

Regelmatig blijkt dat allochtone holebi’s nooit eerder over hun seksuele geaardheid hebben gepraat. De 

angst voor de gevolgen is groot. Het is dan ook van belang te laten voelen dat je er bent en je integer en 

empathisch op te stellen. Reik alle elementen en mogelijkheden aan, maar dring niets op. Wees niet 

directief, maar co-construeer antwoorden en zoek een strategie die het best geschikt is, ook al staat die 

haaks op onze westerse waarden en normen. Laat zien dat er altijd een uitweg is. Maak de onthaalde 

weerbaarder door hem/haar te begeleiden in het ontwikkelen van een eigen visie. Werk aan het zelfbeeld 

van de onthaalde en rijk tools aan zodat hij/zij kan werken aan zijn/haar zelfredzaamheid. Als je als 

onthaalmedewerker geen therapeutische opleiding hebt, ken dan je grenzen. 

De meeste allochtone holebi’s zijn deel van een hecht sociaal systeem (familie, gemeenschap). Een 

familiale benadering kan, voor zover de realiteit dit toelaat, bijzonder zinvol zijn. Opnieuw, als je geen 

therapeut bent of geen opleiding hebt in het werken met familie, laat dit dan over aan anderen.  

Een gepaste benadering vinden, is geen garantie. Als onthaalmedewerkers en hulpverleners worden we 

soms geconfronteerd met situaties van onmacht en onzekerheid en soms weten we het gewoon niet 

(meer). Belangrijk is op een dergelijk moment te kunnen en durven erkennen, ook naar de onthaalde toe, 

dat de eigen capaciteiten tekortschieten. Laten we hierbij nooit vergeten dat het zoeken naar andere 

toegankelijke en beschikbare zorg, ook een vorm van hulpverlening is. 
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3.2.2.7 Veiligheid creëren in het werken met een tolk 

 

 (Leestip: Ilse Derluyn) 

Idealiter kan elke persoon die om hulp vraagt, zich uitdrukken in de taal die tegelijk zijn denk- en 

gevoelstaal is, maar dat is niet altijd mogelijk. Wanneer de persoon die zich aanmeldt zich moeilijk 

uitdrukt in de taal van de onthaalmedewerker of therapeut, kan dat frustrerend zijn voor beide partijen. Is 

wat de onthaalde zegt ook wat hij/zij bedoelt? Wat zegt het non-verbale gedrag? Bevraag, check, 

resumeer, parafraseer. Echter, indien er tijdens het gesprek teveel verloren dreigt te gaan, kan het 

aangewezen zijn de hulp van een tolk in te roepen. Om te vermijden dat de onthaalde dichtklapt of 

zichzelf censureert (angst, schaamte), is het van essentieel belang om een tolk te hebben die de 

onthaalde vertrouwen geeft. Mensen die niet gebonden zijn aan het beroepsgeheim (familie, vrienden, 

kennissen) en tolken waarbij de onthaalde zich niet goed voelt, kunnen een goed onthaal in de weg staan 

en in geval van een hulpverleningsrelatie, de hulpverlening zelf ondermijnen. 

Voor zowel de onthaalmedewerker als de hulpverlener is het noodzakelijk een tolk te vinden die hem 

helpt het verhaal van de cliënt te begrijpen. Bepaalde woorden, concepten, symbolen en uitdrukkingen 

kunnen niet letterlijk worden vertaald omdat ze geen equivalent kennen in de andere taal. Dit vraagt een 

omschrijving of verdere uitleg van de tolk. Een interculturele tolk kan ook de context duiden wanneer 

men informatie mist over de culturele gewoonten, waarden en normen van de onthaalde. 

Nagenoeg elke provincie heeft een ‘sociale tolkendienst’ waar tegen een sociaal tarief beroep kan gedaan 

worden op tolken en interculturele bemiddelaars. De provinciale integratiecentra, die makkelijk op het 

internet te vinden zijn, helpen je zonder twijfel graag verder.  

Om problemen in de samenwerking te voorkomen, is het nodig om duidelijk te zijn over de verwachtingen 

en vooraf goeie afspraken te maken. Check, in het kader van een hulpverleningsproces, of de tolk issues 

deelt met de cliënt en of hij/zij inzicht heeft in het eigen functioneren. Voelt de tolk zich comfortabel 

met thema’s als seksualiteit en homoseksualiteit en het praten erover? Leg aan de cliënt uit welke de rol 

en de plaats is van de tolk, evenals de regels van het beroepsgeheim. Check na de sessie met de cliënt en 

de tolk of deze zich goed voelen binnen de therapeutische setting.  
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3.2.2.8 Omgaan met meervoudige kwetsbaarheid. Een brede geïntegreerde aanpak 

 

De situatie van holebi asielzoekers en allochtone holebi’s is vaak complex: problemen met 

zelfaanvaarding, seksualiteit, identiteit, religie, partner, familie, gemeenschap, uithuwelijking, verkrachting, 

geweld, verstoting, duiveluitdrijving, oorlogstrauma’s, problemen van medische, sociale, juridische en 

administratieve aard, prostitutie, huisvesting, illegaliteit, … 

In dergelijke context dient men zich als onthaalmedewerker en therapeut niet enkel in te werken en bij te 

scholen, maar ook zijn grenzen te kennen. Zoek partners, werk samen met (zelf)organisaties van 

allochtone holebi’s en holebi asielzoekers en specialisten op het terrein, zoek contact met geestelijken, 

imams en religieuze organisaties die openstaan voor de thematiek, vind mensen in juridische en 

administratieve diensten die de materie beheersen, werk met tolken en diensten waarvan men de garantie 

heeft dat ze de specificiteit van de situaties kennen. Bouw een netwerk uit in functie van gerichte 

doorverwijzing, maar ook in functie van het delen van know how en het vergroten van expertise. Bouw 

actief aan een brede, geïntegreerde aanpak, in het belang van de onthaalde/cliënt.  

Mogelijk krijg je mensen over de vloer die uitgeprocedeerd zijn of die al jaren in de illegaliteit leven. Het is 

belangrijk te weten dat onthaalmedewerkers, hulpverleners, ziekenhuizen, diensten, organisaties en 

scholen geen meldingsplicht hebben. Noch vrijwillige onthaalmedewerkers bij organisaties, noch 

professionelen in de hulpverlening kunnen vervolgd of gestraft worden omdat ze uit humanitaire 

overwegingen mensen zonder papieren helpen. 

.  
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3.3 Aan de slag 
Om nu met je werking praktisch aan de slag te gaan om een stap te zetten in de richting van een gekleurd 

onthaal, stellen we voor dat je de voorgaande cartoons en bijhorende teksten gebruikt als basis van één of 

meerdere gesprekken met medewerkers en/of bestuursleden. Zo heb je een kapstok om een doorlichting 

te doen en om acties te formuleren, zoals in het voorbeeld hieronder. 

Actie Timing Verantwoordelijke(n) 

0. “Pink Camouflage” bekijken 
met het team 

Volgende maand Teamverantwoordelijke 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

  

Voor meer tips en achtergrondinformatie verwijzen we je graag naar de website www.rainbowcultures.be. 

We vullen deze website regelmatig aan met informatie over relevante organisaties, literatuurtips, links, 

enz. 
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3.4 Doorverwijzing 

3.4.1 Rainbow Cultures: een forum voor allochtone holebi's 

Rainbow Cultures is een gezamenlijk initiatief van volgende verenigingen en initiatieven voor/door 

allochtone holebi’s: 

• Merhaba (vereniging voor en door allochtone holebi's) 

El Beb-project (van Merhaba) 

www.merhaba.be 

• WISH (Werkgroep Internationale Solidariteit met Holebi's) 

www.hetrozehuis.be/wish/ 

• Mazungumzo- en Sigurproject (van Het Roze Huis - Antwerpse Regenboogkoepel) 

www.hetrozehuis.be 

• True Colours Café (vereniging voor allochtone holebi’s in Hasselt) 

truecolourscafe.blogspot.com 

• Fedasil (AHHA-project: Aangepaste Hulpverlening voor Holebi-Asielzoekers) 

www.fedasil.be 

• Wel Jong Niet Hetero (nationale holebi jeugdbeweging) 

www.wjnh.be 

• Çavaria (koepel van Vlaamse en Brusselse holebiverenigingen) 

www.cavaria.be 

Voor alle informatie omtrent deze overlegstructuur en haar leden kan je terecht op 

www.rainbowcultures.be. 

Andere relevante groepen die op het moment van schrijven aangesloten zijn bij Çavaria maar geen deel 

uitmaken van Rainbow Cultures: 

• Shouf Shouf (multiculturele holebi-organisatie) 

www.shouf-shouf.be  

• Boysproject (jongens in de prostitutie in Antwerpen) 

www.boysproject.be  
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3.4.2 Organisaties gericht op onthaal en begeleiding van allochtone holebi's 

ORGANISATIEFICHE MERHABA 
Merhaba                                    

Kolenmarkt 42, 1000 Brussel. Tel: 0488 572574. projecten.merhaba@gmail.com , Website: 
www.merhaba.be  

Definitie 

Merhaba is een (zelf)organisatie van en voor vrouwen en mannen met roots in de Maghreblanden, het 
Midden-Oosten en Turkije, die zich aangetrokken voelen tot mensen van dezelfde sekse en/of vragen 
hebben over hun seksualiteit of genderidentiteit. Merhaba verdedigt echter de belangen van en stelt haar 
onthaal open voor alle allochtone holebi’s en familie van allochtone holebi's. Activiteiten zijn 
toegankelijk voor alle allochtone holebi’s, vrienden en sympathisanten 

Doelen 

Versterken van het zelfbeeld en de zelfacceptatie van allochtone holebi’s, stimuleren van 
zelfredzaamheid en zelfontplooiing. Belangenverdediging, informatie en sensibilisering. Bijdragen tot een 
betere acceptatie van allochtone holebi’s in hun eigen gemeenschap; bevorderen van maatschappelijke 
participatie; bijdragen tot de interculturalisering van de holebibeweging, het middenveld, de hulp- en 
dienstverlening. Bevorderen van respect en tolerantie voor diversiteit; bijdragen tot een 
samenleving waarin ieder zijn plaats durft, kan en mag innemen. 

Doelgroepen (in functie van onthaal en doorverwijzing)  

Allochtone holebi's, holebi asielzoekers. 

Onthaal/hulpverlening: 

Laagdrempelige counseling en deskundige doorverwijzing naar een netwerk van geïnformeerde 
hulpverleners. 

Vorming/informatie:  

Informatieverstrekking aan en over de doelgroep. Vormingen en workshops.  

Sensibilisering 

Doelgroepen: hulp- en dienstverlening; allochtone gemeenschappen, traditionele holebinetwerken, 
brede publiek. 

Activiteiten 

Praatcafé, socioculturele en educatieve activiteiten, debatten, vormingen, studiedagen, … 

Indien bovenstaande gegevens niet meer kloppen neem dan aub contact op met Çavaria voor meer info 
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3.4.3 Organisaties die zich richten tot holebi-asielzoekers 

ORGANISATIEFICHE WISH 
WISH 

Roze Huis, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen. Tel 03 2880084 wish@hetrozehuis.be, 
www.hetrozehuis.be/wish 

Definitie 

WISH, Werkgroep Internationale Solidariteit Holebi’s, is een onafhankelijke werkgroep, lid van Het Roze 
Huis Antwerpen en Çavaria, die opkomt voor de rechten van HLBT-asielzoekers. WISH verdedigt de 
belangen en stelt haar onthaal open voor alle holebi-asielzoekers, erkende HLBT-vluchtelingen of 
allochtone holebi’s zonder papieren. Activiteiten zijn toegankelijk voor alle HLBT-asielzoekers, 
allochtone holebi’s en sans-papiers, vrienden en sympathisanten. 

Doelen 

Ondersteuning van HLBT-asielzoekers uit landen waar homoseksualiteit wordt strafbaar gesteld, 
vervolgd en/of gediscrimineerd.  Belgische overheid vragen bij asielbeleid rekening te houden met 
specifieke problemen van HLBT’s. Aanklagen van schendingen van de mensenrechten tov HLBT’s. 
Belangenverdediging, informatie en sensibilisering. Verbetering van de maatschappelijke positie van 
seksuele minderheidsgroepen. Bijdragen tot interculturalisering van de holebibeweging en de hulp- en 
dienstverlening. Bevorderen van diversiteit. 

Doelgroepen (in functie van onthaal en doorverwijzing) 

HLBT-asielzoekers, HLBT-sans-papiers, erkende HLBT vluchtelingen 

Onthaal/hulpverlening 

Onthaal, met evt. juridische trajectbegeleiding en/of doorverwijzing naar HLBT-vriendelijke 
hulpverleners. 

Vorming/Informatie 

Informatieverstrekking aan en over doelgroep. Vormingen, debatten en workshops.  

Sensibilisering 

Doelgroepen: hulp- en dienstverlening, allochtone gemeenschappen, holebinetwerken, politiek en brede 
publiek. 

Activiteiten  

Ontmoetingsmomenten, debatten, vormingen, workshops, BLGP, lobbying, internationale contacten  

Indien bovenstaande gegevens niet meer kloppen neem dan aub contact op met Çavaria voor meer info 
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ORGANISATIEFICHE AHHA 
AHHA   

p/a Fedasil, t.a.v. Bart Hermans, Montenakenweg 145, 3800 Sint-Truiden.  

Tel. : 011-697 500 / GSM : 0479-996 841. bart.hermans@fedasil.be, Website: www.fedasil.be  

Definitie 

Het AHHA-project (Aangepaste Hulpverlening voor Holebi-Asielzoekers) brengt diverse knelpunten bij 
holebi-asielzoekers in kaart om op termijn verandering te bewerkstelligen in hun situatie; enerzijds 
tijdens hun verblijf in een opvangcentrum en anderzijds in hun procedure. Het AHHA-project werkt aan 
een nultolerantie ten opzichte van homofobie in de centra en sensibiliseert en vormt het personeel, 
advocaten, voogden en tolken met betrekking tot deze thematiek.  

Doelen  

Binnen elk opvangcentrum voldoende hulpverleners die holebi-asielzoekers op adequate manier kunnen 
begeleiding (procedure, “coming out”, “coming in”); betere begeleiding door advocaten en voogden die de 
thematiek beheersen; nultolerantie in het hele opvangnetwerk t.o.v. homofobie, zowel bij de bewoners 
en het personeel van de opvangcentra als bij tolken en andere externen. 

Doelgroepen (in functie van onthaal en doorverwijzing) 

Holebi-asielzoekers 

Onthaal/hulpverlening: 

Laagdrempelige counseling, deskundige bijstand, gerichte doorverwijzing. 

Vorming/informatie:  

Informatieverstrekking van en over de doelgroep. 

Sensibilisering 

Personeel in het opvangnetwerk, externe partners (advocaten, voogden, tolken), bewoners in de 
asielcentra. 

Activiteiten 

Vormingen en workshops voor personeel (en externen) in het opvangnetwerk. 

Indien bovenstaande gegevens niet meer kloppen neem dan aub contact op met Çavaria voor meer info 
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3.4.4 Organisaties die werken met mannen in de prostitutie 

ORGANISATIEFICHE ALIAS 
Alias 

Tel:0497 949 796, 0499 606 774. info@alias-bru.be, Website: www.alias-bru.be 

Definitie 

Alias vzw is een Brusselse organisatie die psychosociale en medische hulp biedt aan mannen in de 
prostitutie. 

(Alias vzw is opgericht op 12/05/2009 en werkt hard aan de uitbouw van het hulpverleningsaanbod tegen 
2010. Afhankelijk van de toegekende middelen, kan het aanbod beperkt of gewijzigd worden.) 

Doelen 

Het welzijn van mannelijke prostituees verbeteren, vooral door het streven naar sociale integratie, de 
bevordering van hun gezondheid in het algemeen en van de seksuele gezondheid in het bijzonder.  

Doelgroepen (ifv onthaal en doorverwijzing)  

Mannelijke prostituees 

Onthaal/hulpverlening: 

Straathoekwerk, sociale permanentie, SOA-consultatie en internetpermanentie om een laagdrempelig 
onthaal en een hulpverleningsaanbod op maat te garanderen.   

Vorming/informatie:  

Ruime informatieverstrekking aan de doelgroep over verschillende levensdomeinen. Informatie over de 
prostitutieproblematiek aan externen.  

Sensibilisering 

Risicobeperkend werken (harm reduction) rond verschillende levensdomeinen (prostitutie, veilig vrijen, 
middelengebruik, …) bij de doelgroep. Sensibilisering rond prostitutie en aanverwante thema’s bij het 
brede publiek.  

Activiteiten 

Straathoekwerk, SOA-consultatie, onthaal, internetpermanentie, … 

Indien bovenstaande gegevens niet meer kloppen neem dan aub contact op met Çavaria voor meer info. 
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ORGANISATIEFICHE BOYSPROJECT 
Boysproject 

Quellinstraat 56, 2018 Antwerpen. Tel: 03/293.95.90. boysproject@cawdeterp.be, Website: 
www.boysproject.be  

Definitie 

Boysproject is een sociale organisatie voor mannelijke sekswerkers. Jongens en mannen die werken op 
straat, in bars, in de sauna, via een escortbureau, of via internet of telefoon. Ook wie slechts van tijd tot 
tijd seks tegen betaling heeft is welkom. Boysproject ontmoet de jongens en mannen op de straten, in de 
parken en bars. De medewerkers verstrekken gratis condooms en geven informatie over SOA. In de Drop-
inn kan men voor gezelligheid, informatie, een diepgaand gesprek en/of individuele begeleiding terecht. 

Doelen 

Het Boysproject informeert de mannelijke sekswerkers over veilig vrijen, biedt ondersteuning in hun 
sociale situatie en hulp in diverse levensdomeinen. Ook gendervraagstukken, shemale, travestie en 
transseksualiteit krijgt een plaats. Het doel is de algemene gezondheid van de sekswerkers behoeden of 
bevorderen, hun positie in de maatschappij te verbeteren, hen te ondersteunen indien zij een uitweg uit 
de prostitutie wensen. Het Boysproject vormt geen oordeel over de levenswijze van deze jongens en 
mannen. 

Doelgroepen (ifv onthaal en doorverwijzing)  

Mannelijke sekswerkers van alle leeftijden, ook minderjarigen die vragen hebben of risicogedrag vertonen. 

Onthaal/hulpverlening: 

Informatie, harm-reduction, gratis doktersconsultatie, HIV en SOA-testing, individuele begeleiding. 

Vorming/informatie:  

Vorming in verband met veilig vrijen, SOA, empowerment, maatschappelijke positie, ... 

Sensibilisering   

Veilig vrijen, risico gedrag, seksueel overdraagbare aandoeningen 

Activiteiten 

Drop-Inn. On Line Hulp, website www.boysproject.be, doktersconsultatie, seksuele counselling 

Indien bovenstaande gegevens niet meer kloppen neem dan aub contact op met Çavaria voor meer info. 
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3.4.5 Praatcafés: onthaal en ontmoeting 

Overzicht (praat)cafés per regio: 

• Brussel: MerhaBar 

• Brussel: Long Yong 

• Gent: Mundobar 

• Hasselt: True Colours café 

MERHABAR 
MerhaBar: Regenbooghuis, Kolenmarkt 42, 1000 Brussel. 

Organisatie: Merhaba vzw: Tel: 0488 572574. projecten.merhaba@gmail.com, Website: 
www.merhaba.be  

Café  

De MerhaBar Lounge biedt een warm onthaal, een veilige ruimte en de mogelijkheid tot het uitwisselen 
van ervaringen onder "gevoelsgenoten". Het is tevens een info- en contactpunt: informatie, 
laagdrempelige counseling door ervaringsdeskundigen, doorverwijzing naar gevormde professionelen. 
Op het programma: zwoele Oriëntaalse klanken, verse muntthee, oriëntaals gebak en gezellige babbels. 
Regelmatige events: Oriëntaalse avonden, Arab Funky Home Parties, DJ Nites, optredens, debatten, 
lezingen en literaire avonden. 

Doelgroepen (in functie van onthaal en doorverwijzing) 

Holebi’s (en mensen met vragen rond (hun) gender en seksuele oriëntatie) met roots in de 
Maghreblanden, het Midden-Oosten en Turkije, of elders in de wereld, met of zonder papieren, vrienden 
en sympathisanten. 

Openingstijden 

Elke laatste donderdag van de maand, van 18:30 – 23u30. 

Indien bovenstaande gegevens niet meer kloppen neem dan aub contact op met Çavaria voor meer info 

LONG YANG CLUB 
Long Yang Club: Regenbooghuis, Kolenmarkt 42, 1000 Brussel. 

Organisatie: Long Yang Club: Brussels@longyangclub.org, Website: http://brussels.longyangclub.org  

Café 

Long Yang Club Brussels is een groep van Aziatische en niet-Aziatische homo’s die maandelijks 
samenkomen in het Regenbooghuis. Het doel is een gezellige en ondersteunende omgeving te creëren. 
Aansluitend: uitstappen en activiteiten. 

Doelgroepen (in functie van onthaal en doorverwijzing)  

Asian and non-Asian gays 

Openingstijden 

Elke tweede zondag van de maand, vanaf 17u, in het Regenbooghuis, Brussel. 

Indien bovenstaande gegevens niet meer kloppen neem dan aub contact op met Çavaria voor meer info 
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MUNDOBAR 
MundoBar: Faja Lobi Café, Vlaanderenstraat 2, 9000 Gent (check onze website voor mogelijke updates!) 

Organisatie: Merhaba vzw: Tel: 0488 572574. projecten.merhaba@gmail.com, Website: 
www.merhaba.be  

Café  

De MundoBar is in de eerste plaats een gezelligheidscafé dat fungeert als onthaal en een veilige ruimte 
biedt met de mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen onder "gevoelsgenoten". De MundoBar is 
tevens een infopunt waar men terecht kan voor informatie, laagdrempelige counseling en doorverwijzing 
naar een netwerk van gevormde professionelen.  

Op het programma: warme wereldmuziek, verse muntthee, oriëntaals gebak en gezellige babbels. 

Doelgroepen (in functie van onthaal en doorverwijzing) 

Holebi’s (en mensen met vragen rond (hun) gender en seksuele oriëntatie) met roots in de 
Maghreblanden, het Midden-Oosten en Turkije, of elders in de wereld, met of zonder papieren, vrienden 
en sympathisanten. 

Openingstijden 

Elke 2de vrijdag van de maand, welkom vanaf 19:30. 

Indien bovenstaande gegevens niet meer kloppen neem dan aub contact op met Çavaria voor meer info 

TRUE COLOURS CAFÉ 
True Colours Café: Het Nieuwe Huis, Kuringersteenweg 179, 3500 Hasselt. 

Organisatie: True Colours Café: Tel. : 0499-939057  Website : www.truecolourscafe.blogspot.com  

Café 

Het True Colours Café is een (ontmoetings)avond voor holebi's met een andere etniciteit; zowel voor 
inwoners van België als voor mensen die nog in afwachting zijn van een verblijfsvergunning. 

Het True Colours Café wil voornamelijk een plek bieden aan mannen en vrouwen met verschillende 
nationaliteiten, huidskleuren, religies, talen en culturen. Er wordt muziek gedraaid uit alle windrichtingen 
en men kan er ook steeds terecht voor een serieus gesprek.  

Doelgroepen (in functie van onthaal en doorverwijzing)  

Allochtone holebi’s, holebi-asielzoekers, sympathisanten, ruimdenkende liefhebbers van wereldmuziek 
en andere tolero’s: iedereen is welkom in Het Nieuwe Huis! 

Openingstijden 

Elke 2e donderdag van de maand. (Gepland: occasionele filmavonden). 

Indien bovenstaande gegevens niet meer kloppen neem dan aub contact op met Çavaria voor meer info 
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Slotwoord 

De maatschappelijke afwijzing of aanvaarding van homoseksualiteit is historisch, politiek, religieus, 

cultureel en sociaal bepaald. Er zijn veel veranderlijke factoren die invloed hebben op het 

maatschappelijk standpunt en dus ook op de persoonlijke leefwereld van holebi’s en hun mentale kader 

bij het eigen homoseksueel gedrag. 

Het is dus niet alleen moeilijk om harde beweringen te doen over de holebi-tolerantie van de 

verschillende samenlevingen en gemeenschappen, het is ook nog eens onvoorzichtig om het Westerse 

idee van coming-out en zelfdefiniëring als holebi op te leggen aan leden van gemeenschappen met een 

andere kijk op homoseksueel gedrag. 

Als onthaler of hulpverlener kan je holebi’s met andere roots helpen om zelf te bepalen hoe zij hun 

seksuele oriëntatie vorm willen geven in de context van hun persoonlijke achtergrond en hun afkomst. 
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We hebben ons uiterste best gedaan om in onze bronvermelding zo correct mogelijk te zijn. Soms is het 
echter wat moeilijker om te achterhalen waar uitspraken of citaten precies vandaan komen. Moesten we 
hier niet volledig of correct geweest zijn, dan vragen wij je begrip en vragen wij je om ons hierover in te 
lichten. 
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1 (Choua, 2006) 

2 (Holebifederatie vzw, 2009, p. 19) 

3 (van Ginneken, Ohlrichs, & van der Vlugt, 2007, p. 8)  

4 (Metropolis TV) 

5 (Klasse) 

6 (Movisie, 2007) 

7 (Holebifederatie vzw, 2009, p. 10) 

8 (Merhaba vzw) 

9 (Holebifederatie vzw, 2009, p. 6) 

10  (Holebifederatie vzw, 2009, p. 5) 

11 (Holebifederatie vzw, 2009, p. 5) 

12 (Holebifederatie vzw, 2009, p. 9) 

13 (Movisie, 2007) 

14 (Choua, 2006) 

15 (Holebifederatie vzw, 2009, p. 5) 

16 (Holebifederatie vzw, 2009, p. 6) 

17 (Choua, 2006) 

18 (Holebifederatie vzw, 2009, p. 6) 

19 (Holebifederatie vzw, 2009, p. 6) 

20 (Holebifederatie vzw, 2009, p. 19) 

21 (Nahas, 2005) 

22 (Choua, 2006, p. 16) 

23 (van Ginneken, Ohlrichs, & van der Vlugt, 2007, p. 51) 

24 (van Ginneken, Ohlrichs, & van der Vlugt, 2007, p. 41) 

25 (van Ginneken, Ohlrichs, & van der Vlugt, 2007, p. 46) 

26 (Choua, 2006) 



50 
 
 

                                                                                                                                                                                                                        
27 (RoSa, 2004) 

28 (Human Rights Watch, 2008) 

29 (RoSa, 2004) 

30 (Nahas, 2005, pp. 55-57) 

31 (Schorerstichting, 26 september 2003) 

32 (Movisie, 2007) 

33 (Knack, 2001) 

34 (Viseur, 2008)  

35 (Merhaba vzw) 

36 (Schorerstichting, 26 september 2003) 

37 (Klasse) 

38 (Merhaba vzw) 

39 (Holebifederatie vzw, 2009) 

40 (Holebifederatie vzw, 2009, p. 12) 

41 (Choua, 2006, p. 19) 

42 (Klasse) 

43 (Holebifederatie vzw, 2006) 

44 (Holebifederatie vzw, 2009) 

45 (Klasse, p. 29) 

46 (Holebifederatie vzw, 2006) 

47 Gebaseerd op een gesprek met Anton Lacalle van Boysproject Antwerpen, dd 30/01/09 

48 (Alliage vzw / Merhaba vzw, 2009) 

49 (Fedasil) 

50 (Fedasil) 

51 (Alliage vzw / Merhaba vzw, 2009) 

52 (Alliage vzw / Merhaba vzw, 2009) 

53 (Alliage vzw / Merhaba vzw, 2009) 

54 (Alliage vzw / Merhaba vzw, 2009) 

55 (Fedasil, 2008) en (Fedasil, 2007) 

56 (Vlaams Minderhedencentrum vzw, 2009) 

57 (Nahas, 2005, p. 16) 
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58 In de tekst refereert ‘de cliënt’, ‘de hulpvrager’, ‘de Andere’, aan alle seksen. 

59 De cartoons zelf werden ontwikkeld door Merhaba en Çavaria en komen niet voor in de oorspronkelijke brochure. 

60 westers - niet-westers, man - vrouw, hetero - homo, middenklasse - arbeidersklasse, universitaire opleiding - 

ongeschoold, … 

61 Het feminisme zorgde voor een grotere bewustwording van de dominant mannelijke visie in de hulpverlening, 

zoals ervaringsdeskundigen van organisaties waar armen het woord nemen vandaag sensibiliseren over nood aan 

aangepaste hulpverlening.  De holebibeweging van haar kant strijdt tegen heteronormativiteit en zorgde er mee voor 

dat homoseksualiteit in de medische wereld werd geschrapt als ziekte. Het beeld dat we hebben over ziekte en 

gezondheid, wordt immers niet enkel bepaald door de medische wetenschap, maar tevens door maatschappelijke 

veranderingen en evoluties. 

62 ook als professionele hulpverlener: heteronormatief, seksistisch, klassebepaald, etnocentristisch, racistisch,… 

63 Als homo of lesbienne beslissen je geaardheid niet te beleven omdat ‘de religie het verbiedt’ of ‘de context het niet 

toelaat’;  kiezen voor een dubbel leven, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




