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1. Inleiding 
 

Op 13-21 oktober 2018 brachten we een bezoek aan 15 Belgische kinderen en hun moeders, 
die eerder werden geïdentificeerd in twee vluchtelingenkampen in de Koerdische regio in 
Noord-Oost Syrië. Het bezoek werd georganiseerd vanuit de interdisciplinaire 
onderzoeksgroep Voicing Youth at Social Risk (VOICE) van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) 
in samenwerking met het ZNA Koningin Paola kinderziekenhuis (Antwerpen) en het 
interuniversitaire Centre for Children in Vulnerable Situations (CCVS) (KU Leuven, UGent, 
VUB). CCVS zet zich in verschillende landen (Bolivia, Colombia, India, Noord-Oeganda, Oost-
Congo, Palestina, Uruguay en Zuid-Afrika) in voor kinderen en jongeren in sociale 
risicosituaties, waaronder kindsoldaten, kinderen en jongeren die op straat leven of 
opgroeien in situaties van geweld, armoede en migratie.   

Het VUB team bestond uit 3 klinische psychologen en psychotherapeuten en 2 
(kinder)artsen en werd vergezeld door mevrouw Heidi De Pauw, algemene directeur van 
Child Focus, en VRT-journalist Rudi Vranckx met zijn filmploeg. Aanleiding voor het bezoek 
was de aanhoudende weigering van de Belgische regering en haar ministers om in te gaan 
op het verzoek van de Koerdische autoriteiten van Noord-Oost Syrië om de Belgische 
kinderen van IS-strijders te komen weghalen uit de vluchtelingen- en detentiekampen.  Naar 
schatting zouden er in Irak en Syrië 162 kinderen zijn van Belgische IS-strijders, waarvan 13 
tieners tussen 12 en 18 jaar. Van de 149 kinderen jonger dan 12 jaar is 80% daar geboren en 
de meerderheid (85%) blijkt jonger te zijn dan 6 jaar (Renard & Coolsaet, 2018).  Vijftien 
kinderen jonger dan 6 jaar en 1 tienermeisje (17 jaar) werden formeel geïndentificeerd in de 
Koerdische detentiekampen in Noord-Oost Syrië. Van de andere kinderen en jongeren heeft 
men weinig of geen weet. Waarschijnlijk zijn verschillende van hen overleden door 
bombardementen, ziekte en ondervoeding. De hardnekkige en keelsnoerende weigering van 
de Belgische overheid om de 15 Belgische kinderen en tiener weg te halen uit het 
oorlogsgebied en de detentiekampen ervoeren we als zodanig onbegrijpelijk, 
onaanvaardbaar en tegenmenselijk, dat we besloten een bijdrage te leveren aan hun 
terugkeer.       

Vooral veiligheidsargumenten worden gebruikt om de terugkeer van de kinderen te 
beletten. Deze kinderen zouden immers een ernstige bedreiging vormen voor de 
samenleving omwille van traumatisering, vroegtijdige indoctrinatie en radicalisering. Ze 
zouden hierdoor tikkende tijdbommen zijn voor toekomstig terrorisme en nieuwe aanslagen.  
Dit zou des te meer gelden, wanneer ook de ouders terugkeren en hun kinderen blijven 
beïnvloeden met hun extremistische en geradicaliseerde ideeën en intenties of wanneer de 
kinderen zouden worden opgevangen door grootouders en familieleden met mogelijks 
extremistische ideeën. Het actief weghalen van deze kinderen uit de oorlogsgebieden in 
Syrië en Irak zou bovendien het leven van beleidsfunctionarissen en overheidsambtenaren in 
gevaar brengen.    
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We maakten deze reis als wetenschappers om de geldigheid en geloofwaardigheid van 
voorgaande veiligheidsargumenten vast te stellen. We wensten na te gaan wie deze 
kinderen en hun moeders werkelijk zijn door hen te ontmoeten, met hen te praten, te 
luisteren, te spelen en te observeren. Met welke traumatiserende, extremistische en 
radicaliserende situaties werden ze geconfronteerd? Wat is de impact hiervan op hun 
algemene en psychologische ontwikkeling? Wat zijn hun huidige levensomstandigheden? 
Hoe is hun medische en psychologische toestand en welke toekomstige verwachtingen 
kunnen we hieruit afleiden?   

Om deze vragen te beantwoorden kregen we drie dagen toegang tot twee van de zes 
Koerdische kampen in Noord-Oost Syrië. In totaal telt de Koerdische bestuursregio’s in 
Noord-Oost Syrië 86.000 vluchtelingen, verspreid over een zestal Koerdische vuchtelingen- 
en detentiekampen en twee informele kampen. Ongeveer 1.384 internationale IS-strijders, 
waarvan 800 mannen en 584 vrouwen, worden momenteel vastgehouden en opgevangen in 
de Koerdische bestuursregio, samen met 1248 kinderen uit 46 landen.   

 Alle Belgische kinderen en hun moeders werden medisch onderzocht. In beide kampen 
werden de  kinderen gewogen en gemeten. Met deze gegevens werden groeicurves 
opgesteld en tabellen voor MUAC en verhouding gewicht voor lengte geraadpleegd.  De 
algemene ontwikkeling van de kinderen scoorden we met behulp van de Van Wiechen 
schaal, dit in aanvulling met eigen algemene impressies. De ontwikkeling van de kinderen 
werd gescoord op het vlak van fijne motoriek, adaptatie, persoonlijk en sociaal gedrag, 
communicatie en grove motoriek. Het psychologische onderzoek bestond uit een bevraging 
van de moeders over de levensgeschiedenis van de kinderen.  Hierbij hadden we bijzondere 
aandacht voor hetgeen de kinderen meemaakten en hoe ze hierop reageerden. Aan de hand 
van Transdisciplinary Play-Based Assessment (TPBA) (Linder, 2008) vormden we ons een 
beeld van hun motorische, sociaal-emotionele, cognitieve en relationeel-communicatieve 
ontwikkeling.  De TPBA is een onderzoeksinstrument voor kinderen tussen nul en zes jaar dat 
op een speelse wijze en uitgaande van de interesses van de kinderen een holistisch beeld 
biedt van hun ontwikkeling en ontwikkelingsleeftijden. Niet alleen alle 
ontwikkelingsdomeinen worden in acht genomen, maar ook de sociale context waarin het 
kind opgroeit en meer specifiek de ouder-kind relatie.  Ook maakten we gebruik van de 
bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne om de relatie tussen moeders en kinderen na 
te gaan. De bewegingspedagogiek van Sherborne gebruikt eenvoudig bewegingsspel om 
vertrouwen, zelfvertrouwen en relatievorming na te gaan en te stimuleren of te versterken 
(Sherborne, 1990).   

In dit rapport presenteren we de bevindingen van deze activiteiten per vluchtelingen- en 
detentiekamp dat we bezochten. Deze kampen verschilden sterk van elkaar met betrekking 
tot levensomstandigheden, voorzieningen en veiligheid, wat een belangrijke impact had op 
het medisch en sociaal-psychologisch welzijn van kinderen en moeders. 
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Volgende tabel geeft een overzicht van de leeftijden van de kinderen, die we ontmoet 
hebben in beide kampen:  

                                 Tabel 1 Overzicht kinderen per leeftijdscategorie 

 

 
In totaal ontmoetten we 14 van de 15 geïdentificeerde kinderen. Een van de baby’s overleed 
in februari 2018 op de leeftijd van 8 maanden in het kamp Al Roj door een infectie die niet 
tijdig kon worden behandeld en werd in de buurt van het kamp begraven. De meerderheid 
van de kinderen is tussen 1 en 4 jaar. Drie kinderen bereikten de lagere schoolleeftijd van 6 
jaar. In totaal zijn er 8 moeders, waarvan 6 in Al Roj verblijven plus een grootmoeder en een 
volwassen vrouw zonder kinderen. In het kamp Al Hol zitten 2 moeders en een alleenstaand 
17-jarig meisje.     
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2. Vluchtelingenkamp Al Roj 
 

2.1. Beschrijving kamp 
 
Het vluchtelingenkamp Al Roj werd volgens het REACH-initiative opgericht op 1 maart 2015 
met behulp van UNHCR. Er verblijven 1612 personen, met 484 huishoudens. Volgende tabel 
toont een schematisch overzicht van de percentuele verhouding tussen mannen en vrouwen 
per leeftijdscategorie. 
 
                     Tabel 2 Genderverdeling per leeftijdscategorie in Al Roj 

 

 
We stellen vast dat de meerderheid van de populatie van het kamp bestaat uit vrouwen. 
Mannen zijn opvallend ondervertegenwoordigd in de leeftijdscategorieën van 18 tot 59 jaar 
en 6 tot 17 jaar. We vermoeden dat mannen uit deze leeftijdscategorieën opgeleid worden 
tot strijder, strijden in de oorlog of overleden zijn. Verder weerhouden we dat de kwetsbare 
groepen (>60 en 0-5j) 61% van de populatie van het kamp uitmaken.  

Al Roj is georganiseerd in verschillende compartimenten, met een apart compartiment voor 
internationale vrouwelijke IS-vluchtelingen/-ex-strijders. Volgens het onderzoek van het 
REACH-initiative bedraagt de oppervlakte van het kamp 0,09 km² voor ongeveer 600 tenten 
die voorzien zijn van stromend water, elektriciteit, airco en verwarming. De vrouwen leven 
er met drie tot zes personen samen. Het management geeft aan dat er nood is aan 
bijkomende tenten en stelt vast dat de tenten te klein zijn of niet genoeg plaats bieden voor 
een huishouden, een gebrekkige isolatie hebben voor geluid en koude en er een tekort is 
aan privacy. Tenslotte is 25% van de tenten gevoelig aan overstroming. We stelden vast dat 
ondanks de beperkingen van een tent, de moeders erin slagen om er een thuis van te maken 
voor hun kinderen. Een tent die we zagen was ingericht met tapijten en voorzien van een 
zelfgemaakte schommel.  
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Het kamp wordt intern geleid en bewaakt door vrouwelijke bewakers, extern door 
mannelijke. Binnen het compartiment van de IS-vluchtelingen blijkt er een sfeer van 
onverdraagzaamheid te zijn door geradicaliseerde vluchtelingen. Dit leidt tot een gevoel van 
onveiligheid bij de moeders waarop ze hun kinderen meer gaan beschermen en binnen 
houden. De moeders uitten hun bezorgdheid over de invloed van andere geradicaliseerde 
vrouwen en kinderen op hun eigen kinderen. Zo geeft één vrouw aan dat haar dochter door 
andere kinderen wordt uitgescholden voor ‘kafira’ (ongelovige). Een andere vrouw ging 
opnieuw de hoofddoek dragen nadat geradicaliseerde vrouwen dreigden haar tent in brand 
te steken.  

Gemeenschappelijke douches zijn de enige aanwezige faciliteiten om zich te wassen. Deze 
zijn volgens het kampmanagement meestal proper. We vernemen dat sommige douches 
niet in gebruik zijn omdat deze niet kunnen worden afgeschermd. Het rioleringssysteem is 
aangesloten op het hoofdnetwerk. Er zijn gemeenschappelijke latrines aanwezig. We stelden 
vast dat de latrines niet van binnenuit gesloten kunnen worden.  

Er is een dagelijkse voedseldistributie maar het kampmanagement geeft aan dat er 
onvoldoende voedsel wordt uitgedeeld en de kwaliteit ervan gebrekkig is. Enkel de moeders 
met financiële middelen kunnen het aanbod aanvullen met voedsel van lokale markten.  

Er is één gezondheidsfaciliteit in het kamp aanwezig. De moeders geven aan dat de 
medische opvolging beperkt is. Zo ontbreekt tandzorg voor moeders en kinderen. Het 
overlijden van een jong kind van 8 maanden liet een diepe indruk na op de moeders. De 
moeder van het overleden kind kreeg de indruk dat er niet tegemoet werd gekomen aan de 
medische zorg die het kind nodig had. Dit geeft een algemeen gevoel van angst over de 
gezondheid van de kinderen alsook een ervaren onrechtvaardigheid.  

Er bestaat één onderwijsfaciliteit in het kamp georganiseerd door een NGO. De moeders 
geven aan dat er weinig structuur en discipline aanwezig is in de school. De moeders zijn 
bezorgd dat hun kinderen aangevallen zouden worden door andere kinderen, waardoor ze 
hen thuishouden. Uit de informatie die we ontvingen blijkt het onderwijs zich voornamelijk 
te richten op activiteiten voor kleuters, ter voorbereiding van schools leren.  

 

2.2. Medische vaststellingen 

2.2.1. Kinderen: 

Voedingstoestand: 
o Alle kinderen werden gewogen en gemeten. Met deze gegevens werden 

groeicurves opgesteld en tabellen voor MUAC en verhouding gewicht voor 
lengte geraadpleegd. Hieruit blijkt dat de kinderen binnen de 
standaarddeviaties van het normale vallen. 
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o Anamnestisch bestaan de maandelijks geleverde voedingspakketten op heden 
uit een voldoende hoeveelheid rijst, linzen, erwten, olie, suiker en zout. Het 
lijkt alsof hiermee wel aan de calorisch behoefte wordt voldaan (zie gewicht 
en lengte), echter stellen wij ons vragen bij de intake van verschillende 
nutriënten (calcium, ijzer, vitamines,…). De voorbije maanden werd dit 
voedingspakket geleidelijk aan afgebouwd. 
 

o Moeders proberen dit eenzijdig nutritioneel aanbod zelf aan te vullen. Ze zijn 
hiervoor sterk afhankelijk van financiële hulp van buitenaf. In Al Roj is het 
toegestaan om financiële hulp van buitenaf te ontvangen. Hiermee kunnen de 
moeders het geleverde pakket aanvullen met groenten, fruit, eieren, thee, 
yoghurt,… Hierdoor is er wel een groot verschil tussen de verschillende 
gezinnen. Sommige ontvangen regelmatig steun en proberen op die manier 
binnen de bestaande mogelijkheden de voeding wat meer te variëren. 
Diegene die weinig tot geen steun krijgen zijn aangewezen op de geleverde 
pakketten en zijn dus aangewezen op een dieet van rijst en linzen. We konden 
wel opmerken dat er tussen sommige moeders een solidariteit bestond 
waarin ze elkaar ondersteunden. Dit is echter niet voor iedereen het geval. 

 
 

2.2.2. Algemene medische toestand: 

Pathologie: 
o De kinderen zijn sinds aankomst in het kamp, gemiddeld een 8-tal maand 

geleden, af en toe ziek geweest, dit werd meestal geduid als (banale) 
kinderziekte. Hiermee konden ze in de lokale health post terecht en werden 
ze geholpen met paracetamol en anti-infectieuze middelen. Eén jongen van 1 
jaar en 9 maand heeft recidiverende aanvallen van ademnood. Voor verdere 
oppuntstelling, diagnostiek en specifieke behandeling is er nood aan 
aanvullend en meer gespecialiseerd onderzoek. 
 

o In het voorjaar van 2018 is er een Belgische meisje dat op dat moment in het 
kamp verbleef met haar moeder en zusje op de leeftijd van 8 maand 
overleden. Er is sprake van een aanslepende infecties verhaal dat 2 maand 
eerder begon in de gevangenis, gevolgd door verschillende 
ziekenhuisopnames, medicatie en met een uiteindelijk fatale afloop. De 
moeder vertelt dat ze tijdens het hele verloop heel weinig informatie heeft 
ontvangen en ze heeft niet het gevoel gehad dat zij voldoende geholpen 
werd. Deze ervaring was uitermate traumatiserend, niet alleen voor deze 
moeders, maar voor alle Belgische moeders in het kamp. Er leeft een zeer 
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grote angst dat hen hetzelfde kan overkomen en ze voelen zich daarbij zeer 
machteloos. 

 
o Tussen het vertrek uit IS-gebied en aankomst in het kamp verbleven vele 

families een aantal weken tot maanden in de gevangenis. Er werd 
verschillende malen aangegeven dat de omstandigheden aldaar zeer penibel 
waren. Er was sprake van mazelen en hepatitis infecties. 

 
o Alle kinderen en hun moeders hebben chronische waterige diarree, niet 

bloederig en zonder koorts. Het water dat ze drinken wordt voorzien door de 
organisatie. Het wordt afgetapt van verschillende kraantjes. Dit is echter 
onbehandeld water. De moeders hebben niet de financiële middelen om 
fleswater te voorzien of om gas te kopen om het water voor gebruik even 
door te koken. 

Preventie: 
o De kinderen werden af en toe gevaccineerd in het kamp en in IS gebied. De 

moeders kunnen ons niet informeren over welke inspuitingen het juist gaat. 
Ze geven aan hierover zelf geen begrijpbare informatie te krijgen. Er is één 
mama die er bewust voor kiest haar kinderen niet te laten vaccineren. Ze 
vertrouwt de Koerdische hulpverleners niet. Ondanks dat er in dit kamp wel 
tanden gepoetst worden, heeft 1 meisje van 6 jaar tandpijn bij uitgesproken 
cariës. 

   
o Er is een gezondheidspost aanwezig in het kamp. Deze is beschikbaar voor de 

moeders en kinderen. Moeders geven aan dat ze hier wel terecht kunnen, 
maar dat ze weinig uitleg krijgen en steeds met dezelfde medicatie naar huis 
gestuurd worden. We hadden graag zelf een bezoek gebracht aan deze 
medische voorziening om een objectief beeld te krijgen van de mogelijke en 
geleverde medische zorgen. Dit werd ons echter geweigerd door de 
kampleiding. Er zijn beperkte openingsuren, in geval van nood is er steeds een 
ziekenwagen beschikbaar. Op vlak van communicatie verloopt de zorg zeer 
moeizaam omwille van de taalbarrière. Moeders hebben het gevoel dat ze 
onvoldoende begrepen en ernstig genomen worden. Daarnaast wordt ook de 
uitleg die de zorgverleners op hun beurt geven niet begrepen (meestal 
Koerdisch). Sinds het overlijden van het 8 maanden oude meisje is het 
wantrouwen alleen nog maar gegroeid.   
 

De algemene ontwikkeling van de kinderen werd gescoord met behulp van de Van Wiechen 
schaal, dit in aanvulling met onze eigen algemene indrukken. Hierbij werden ze gescoord op 
het vlak van fijne motoriek, adaptatie, persoonlijk en sociaal gedrag, communicatie en grove 
motoriek. Op vlak van grove en fijne motoriek zien we bij alle kinderen een ontwikkeling 
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conform de leeftijd. De taalontwikkeling lijkt in orde, maar wordt wel bemoeilijkt door het 
aanbod van al de verschillende talen. Kinderen maken zinnen, wijzen plaatjes aan in een 
boek, communiceren met hun mama’s, stellen vragen, conform de leeftijd. Er wordt vanuit 
het kamp onderwijs aangeboden. Verschillende gezinnen beschikken over een tv, ook 
hiervan pikken de kinderen de taal op. De kinderen lijken te worden gestimuleerd, binnen 
van de mate van het mogelijke, op alle verschillende ontwikkelingsdomeinen. 
 
De moeders proberen hun kinderen zoveel mogelijk bij zich te houden. Ze proberen ze op 
die manier te beschermen voor infecties, auto’s, IS gedachtegoed en rondvliegende stenen. 
Twee moeders hebben geprobeerd om een klein, kindvriendelijk tuintje aan te leggen rond 
de tent. Dit kamp is qua omvang veel kleiner dan Al Hol, de Koerdische bewakers kennen de 
kinderen en moeders persoonlijk en tijdens onze aanwezigheid leek dit een zeer menselijke 
benadering. 
 
Moeders en jong volwassenen: 

 De vrouwen geven weinig klachten aan. Ze vertellen de kinderen op de eerste 
plaatst te stellen, hoewel ze zelf ook pathologie hebben. Vermoeidheid, algemene 
zwakte en stress gerelateerde klachten staan op de voorgrond. Over het algemeen 
is het een mix van reeds vooraf bestaande onbehandelde pathologie (cardiaal, 
astma, thalassemia), recente fysieke trauma’s (mortierscherven in been), nieuwe 
infecties (oa. chronische diarree) en psychosomatische klachten. Ze beschikken niet 
over gespecialiseerde zorg voor niet acute, maar daarom niet minder belangrijke 
klachten (vb. astma).  

 Tandzorg is onbetaalbaar.  
 Er is één oudere moeder die een leesbril zou nodig hebben, maar ook hiervoor 

heeft zijn geen financiële middelen.   
 Er is bij minstens twee moeders sprake van gewichtsverlies. 
 De moeders vinden naar ons aanvoelen veel steun bij elkaar, zowel psychosociaal 

als financieel. Gemeenschappelijke bezorgdheid en angst (voornamelijk na het 
overlijden van het 8 maanden oude meisje) zijn hierbij sterk aanwezig. 

 In Al Roj wordt contact met het thuisfront toegestaan. Dit geeft psychosociale steun 
en zorgt er ook voor dat er iets meer financiële mogelijkheden zijn. Dit is echter wel 
niet voor alle gezinnen van toepassing. Er zijn gezinnen zonder enig contact of enige 
steun van buitenaf.  
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2.3. Psychologische vaststellingen 
 

Op de eerste dag nam een individueel gesprek met de moeders plaats waarbij de 
levensgeschiedenis van de kinderen werd bevraagd. Nadien organiseerden we een vrij 
spelmoment, dat met een videocamera werd opgenomen. Aan de hand van het 
beeldmateriaal bepaalden we hun motorische, sociaal-emotionele, cognitieve en relationeel-
communicatieve ontwikkeling en vormden we ons een idee van de moeder-kind relaties. Op 
de tweede dag organiseerden we opnieuw een vrij spelmoment, ditmaal met ander 
speelgoed. We sloten af met een Sherborne-bewegingssessie.  

In het algemeen observeerden we rustige kinderen. Ze waren betrokken en aandachtig. Ze 
toonden interesse in het spelmateriaal dat we hen aanboden. De meerderheid van de 
kinderen beschikt over goede non-verbale communicatievaardigheden. Ze gaan spel 
exploreren, experimenten en kunnen samenspelen. Bij een aantal kinderen observeerden 
we leeftijdsadequaat categoriserend spel en het begin van symbolisch spel.  

Tijdens onze aanwezigheid lokten een aantal situaties angstige reacties uit. Deze reacties 
verwijzen vermoedelijk naar traumatische ervaringen uit de voorgeschiedenis. Zo zaten een 
aantal kinderen met hun moeders opgesloten in een isoleercel en vertoonden ze 
schrikreactie bij het openen en sluiten van een metalen poort. Een ander kind heeft schrik 
van mannen. Dit bleek heel sterk, wanneer een mannelijke collega het kind oppakte om hem 
aan zijn moeder over te dragen. Andere kinderen vertoonden tekenen van angst bij het zien 
van auto’s. Ook in tekeningen merkten we aanwijzingen van trauma uit de voorgeschiedenis 
(vb. bombardementen). Wanneer de kinderen angst ervaren, zoeken ze de nabijheid van 
hun moeder op en komen ze snel tot rust om vervolgens verder te spelen. Dit doet ons 
vermoeden dat er bij de meeste kinderen sprake is van een veilige hechtingsrelatie met hun 
moeder. De veiligheid en de rust die de moeders op zulke momenten bieden is een 
belangrijke protectieve factor. De meeste moeders geven aan dat de kinderen rustig en goed 
slapen, zonder nachtmerries of angstdromen. De meeste tweejarige kinderen zijn zindelijk.  

Het overlijden van een 8 maanden oude baby van één van de moeders liet een diepe indruk 
na bij verschillende moeders. Eén moeder in het bijzonder is erg bezorgd over de 
gezondheid van haar kind. We hebben de indruk dat deze bezorgdheid weegt op de kwaliteit 
van de moeder-kind relatie. Het kind trekt zich terug en is eerder gericht op zichzelf en het 
bemachtigen en bijhouden van speelgoed. Wanneer we hem op een speelse manier 
benaderden, merkten we dat hij in contact treedt en tot spel kan komen.  

Het gebrek aan perspectief, de bezorgdheid over het verkrijgen van (kwalitatieve) voeding 
en een traumatische voorgeschiedenis lijkt door te wegen op het psychologisch welzijn van 
verschillende  moeders waardoor ze het risico lopen minder emotioneel en mentaal 
beschikbaar te zijn voor hun kinderen.  De moeders geven allemaal aan dat zij betrokken 
willen blijven in het leven van hun kind(eren). We schatten in dat de moeders nood hebben 
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aan psychologische ondersteuning om te kunnen blijven voorzien in de nodige rust en zorg 
voor hun kroost. 

De grove en fijne motoriek lijken adequaat te zijn verworven voor hun leeftijd. Wat betreft 
de taalontwikkeling spreken de meeste kinderen weinig en worden verschillende talen door 
elkaar gebruikt. We vermoeden een vrij ernstige taalachterstand in het Nederlands. Uit de 
bevraging blijkt dat de kinderen veelal een gemengd taalaanbod krijgen (Arabisch, 
Koerdisch, Nederlands, Frans en/of Engels). De receptieve taal is in elk geval beter dan de 
expressieve taal. De kinderen gaan niet naar school en we merken een achterstand in de 
ontwikkeling van de voorschoolse vaardigheden omwille van onderstimulatie.  
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3. Vluchtelingenkamp Al Hol 
 

3.1. Beschrijving kamp 
 
Volgens de gegevens van het REACH-initiative die dateren van juli 2018, werden de eerste 
vluchtelingen in Al Hol opgevangen op 1 mei 2016. Momenteel verblijven er ongeveer 
11.300 bewoners waarvan 2.899 huishoudens. Volgende tabellen geven een schematisch 
overzicht van de verdeling per leeftijdscategorie. Vanaf 12 jaar wordt er een onderscheid 
gemaakt in gender. 

 
Tabel 3 Verdeling per leeftijdscategorie en gender in Al Hol  

 

 
Uit de tabel weerhouden we dat de meerderheid van de bevolking van Al Hol bestaat uit 
kinderen en jongeren (58%). Ook zijn meer volwassen vrouwen (25%) dan mannen (17%) 
aanwezig in het kamp. De risicogroep van jongere kinderen (0-5 jaar) en ouderen (> 60 jaar) 
maakt 22% uit van de populatie. Er zijn ongeveer evenveel vrouwelijke als mannelijke 
adolescenten.  

In Al Hol staan 2.567 tenten verspreid over een oppervlakte van 0,59 km². Gemiddeld wonen 
er 4,4 bewoners in één tent. De gemeenschappelijke vrije ruimte bedraagt 52 m² per 
persoon, de persoonlijke ruimte bedraagt 5,2 m² per persoon.  

In het kamp stelden we vast dat er een bedrukte en gespannen sfeer heerst. Er zijn veel 
mannelijke, bewapende opzichters aanwezig, die een indruk van meer strengheid en 
controle gaven. Ook de Belgische bewoners gaven een angstige indruk, ze bleken zich 
onveiligheid te voelen. Hoewel er meer bewakers zijn, lijkt er weinig structuur te zijn en 
heerst er eerder chaos. Nadien vernamen we dat die dag verscheidene IS-strijders 
onderschept werden in een groep van pas aangekomen vluchtelingen. Uit 
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veiligheidsoverwegingen mochten we geen tenten bezoeken. De opzichters vreesden dat 
geradicaliseerde bewoners ons zouden aanvallen. 

De vrouwen vertelden over vernederingen en benadeling, zoals het ontzeggen van gezonde 
voeding. Deze situatie heeft een duidelijke negatieve impact op het medisch-psychisch 
welzijn van moeders en kinderen. 

Volgens de REACH-initiative fiche kreeg 96% van de bevolking een voedselpakket binnen de 
14 dagen die voorafgingen aan de ondervraging. Ongeveer 47% van de bevolking behaalt 
een aanvaardbare voedselconsumptiescore. We vernamen dat de moeders een deel van het 
voedselpakket verkochten om met het verkregen geld meer variatie aan te brengen in hun 
voeding. Daarenboven zouden de Belgische kinderen voeding bedelen aan voorbijgangers en 
winkeliers op straat, maar de Belgische volwassenen ervaren de lokale bevolking als 
verwerpend.  

Uit de fiche van het REACH-initiative blijkt bovendien dat er in het kamp vier 
gezondheidszorgcentra  zijn, die door lokale NGO’s worden beheerd, maar slechts 7% van de 
populatie zoekt medische hulp in het kamp, 58% van de gezinnen die deze hulp zochten 
rapporteerden obstakels in de toegang tot de gezondheidszorg, waaronder de kwaliteit van 
de zorg, onvoldoende geneesmiddelen en een te hoge kostprijs. Zo gaf één van de moeders 
aan dat ze geen gepaste behandeling kan vinden voor de ziekte van haar kind.  

Uit de informatie van het REACH-initiative gaat 65% van de kinderen tussen 6 en 11 jaar naar 
school, voor kinderen tussen 12 en 17 jaar bedraagt dit 36%.  

 

3.2. Medische vaststellingen 
 

3.2.1. Kinderen:  

Voedingstoestand 
o Alle kinderen werden gewogen en gemeten. Met deze gegevens werden 

groeicurves opgesteld en tabellen voor MUAC en verhouding gewicht voor 
lengte geraadpleegd. Hieruit blijkt dat over het algemeen gezien de kinderen 
binnen de standaard deviaties van het normale vallen. Er is echter één 
uitzondering waarbij ondergewicht een belangrijke pathologie is (MUAC < 125 
mm, gewicht voor lengte SD -3,5, dit komt overeen met moderate to severe 
malnutrition) . In dit geval gaat het om een duidelijk kwetsbaarder kind dat al 
langere tijd ziek is (chronische diarree) en bijgevolg wordt ook stunting 
(lengte SD < -2,5 voor de leeftijd) vastgesteld. Vermoedelijk gaat het hier om 
een reeds lang aanslepende infectie (parasitair?). In dit kader werd reeds 
verschillende keren medicatie toegediend, echter zonder effect. Deze 
vermoedelijke infectie in combinatie met een zeer beperkte voedselopname 
maken het voor deze 2-jarige jongen bijzonder moeilijk. De problematische 
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intake is tweeledig. Enerzijds is er een eenzijdig aanbod van (onvoldoende) 
borstvoeding en daarnaast ook een sterk verminderde eetlust. 
 

o Anamnestisch bestaan ook hier de maandelijks geleverde voedingspakketten 
uit een voldoende hoeveelheid rijst, linzen, erwten, olie, suiker en zout. Het 
lijkt alsof hiermee wel aan de calorisch behoefte wordt voldaan (zie gewicht 
en lengte), echter stellen wij ons grote vragen bij de intake van verschillende 
nutriënten (calcium, ijzer, vitamines,…) 
 

o Moeders proberen dit eenzijdig nutritioneel aanbod zelf aan te vullen. 
Hiervoor verkopen ze een deel van het geleverde pakket om op de markt het 
dieet aan te vullen met groenten. In Al Hol is het niet mogelijk om financiële 
steun van buitenaf te ontvangen. De moeders geven zeer duidelijk aan dat 
het niet mogelijk is om dagelijks groenten te voorzien. Fruit is op de markt 
nog veel duurder en komt daardoor over het algemeen niet aan bod. 
 

3.2.2. Algemene medische toestand: 

Pathologie 
o De kinderen zijn sinds aankomst in het kamp een tiental maanden geleden af 

en toe ziek geweest. Dit werd meestal geduid als (banale) kinderziekte. 
Hiervoor konden ze in de lokale gezondheidspost terecht en werden ze 
geholpen met paracetamol en anti-infectieuze middelen. 

o Ze hebben vlak voor hun verblijf in het kamp een langere periode (drietal 
maanden) in de gevangenis verbleven. Daar waren de hygiënische en 
algemene voorzieningen veel beperkter. Onder deze omstandigheden hebben 
twee van de zes kinderen hepatitis doorgemaakt (icterus, ontkleurde 
stoelgang, donkere urine, algemeen ziek, zeer beperkte intake, koorts) en was 
er ook sprake van een slecht genezende en niet behandelde hoofdwonde.   
 

o Alle kinderen en hun moeders hebben chronische waterige diarree, niet 
bloederig en zonder koorts. Het water dat ze drinken wordt voorzien door de 
organisatie. Het wordt afgetapt van verschillende kraantjes. Dit is echter 
onbehandeld water. De moeders hebben niet de financiële middelen om 
fleswater te voorzien of om gas te kopen om het water voor gebruik even 
door te koken. 
 

o Een kind van vier jaar heeft klachten van secundaire enuresis. Hij was 
verschillende maanden ’s nachts droog, echter sinds de bombardementen 
plast hij opnieuw elke nacht in bed. 
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Preventie 
o De oudste kinderen kregen hun vaccins volgens leeftijd wanneer zij nog in 

België verbleven. Sinds hun aankomst in Syrië is het niet duidelijk welke 
vaccins zij nog kregen. Volgens de moeders werden een aantal kinderen af en 
toe nog gevaccineerd in het kamp, ze hebben er geen idee van tegen welke 
pathologie. 
 

o Bij de mondinspectie bij de oudste kinderen worden cariës vastgesteld. Ze 
hebben hiervan momenteel nog geen klachten. Tandenborstel en tandpasta is 
er niet en omwille van financiële redenen kunnen die ook niet voorzien 
worden. 

 
o Er is een health post aanwezig in het kamp. Deze is beschikbaar voor de 

moeders en kinderen. Moeders geven aan dat ze hier wel terecht kunnen, 
maar dat ze weinig uitleg krijgen en steeds met dezelfde medicatie naar huis 
worden gestuurd. We hadden graag zelf een bezoek gebracht aan deze 
medische voorziening om een objectief beeld te krijgen van de mogelijke en 
geleverde medische zorgen. Dit bleek echter niet mogelijk te zijn. Een van de 
mama’s heeft wel ervaren dat indien nodig (in haar geval bij haar bevalling) 
een transfer gedaan werd naar een lokaal ziekenhuis. 

De algemene ontwikkeling van de kinderen werd gescoord met behulp van de Van Wiechen 
schaal, dit in aanvulling met onze eigen algemene impressies. Hierbij werden ze gescoord op 
het vlak van fijne motoriek, adaptatie, persoonlijk en sociaal gedrag, communicatie en grove 
motoriek. Op vlak van grove motoriek zien we bij alle kinderen een ontwikkeling conform de 
leeftijd, onafhankelijk van de lichamelijke toestand. Op gebied van fijne motoriek zien we 
dat er een duidelijk gebrek is aan stimulatie. Zo is bijvoorbeeld de pengreep wel aanwezig, 
maar het is duidelijk dat deze amper wordt gebruikt. Communicatief is er een groot gebrek 
aan taalvaardigheid voor alle leeftijdscategorieën. Het meest opvallend komt dit tot uiting bij 
de oudste kinderen van 6 jaar. Ouders geven aan dat ze de kinderen in het Nederlands 
opvoeden, echter hebben we de kinderen geen Nederlands horen praten. Ze gebruiken een 
mix van klanken en lijken op die manier wel met elkaar te communiceren. Dit is echter als 
buitenstaander niet verstaanbaar. Er werd door een vierjarig kind tijdens de psychologische 
observaties wel Engels gebruikt om met ons te communiceren. Hierbij werden twee-
woordzinnen gemaakt, wat beneden de leeftijdsverwachtingen was. Over het algemeen zijn 
de kinderen niet spraakzaam en uiten ze zich vooral in gedrag. Volgens een moeder 
stotteren de twee oudste kinderen. In Al Hol is er geen school beschikbaar en ook andere 
stimulerende activiteiten lijken niet georganiseerd te worden, zowel door de ouders zelf als 
door de aanwezige organisaties. Wij stellen ons grote vraagtekens bij het stimuleren van de 
taalverwerving en schoolse vaardigheden. 
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De moeders hebben het gevoel dat hun kinderen niet veilig zijn in het kamp. Ze vinden het 
niet fijn dat hun kinderen buitenspelen. Dit omdat er zeer veel met stenen wordt gegooid, 
maar ook omdat ze dan via de andere kinderen blijven in contact komen met het IS 
gedachtegoed. 

Moeders en jong volwassenen: 
De vrouwen geven weinig klachten aan. Ze vertelden de kinderen op de eerste plaatst te 
stellen, hoewel ze zelf ook pathologie hebben. Er is een mix van reeds vooraf bestaande 
onbehandelde pathologie (schildklier, migraine, astma) met recente fysieke trauma’s 
(gewond bij bombardement) en nieuwe infecties (chronische diarree, tyfus, nierinfectie). Ze 
hebben geen toegang tot gespecialiseerde zorg voor niet acute, maar daarom niet minder 
belangrijke klachten (vb. schildklierlijden).  

 

3.3. Psychologische vaststellingen 
 
Ook in het kamp Al Hol begonnen we met individuele gesprekken met de moeders om de 
levensgeschiedenis van de kinderen te bevragen. De sfeer was minder open dan in Al Roj, 
omwille van een gevoel van angst, onveiligheid en uitzichtloosheid bij de moeders. Nadien 
organiseerden we spelmomenten met de kinderen. Deze momenten werden gefilmd en 
geanalyseerd om een beeld te krijgen van de psychologische ontwikkeling en de moeder-
kind relatie.  

Over het psychisch welzijn van de moeders maken we ons ernstig zorgen. De 
uitzichtloosheid, een gebrek aan perspectief, het dagelijkse overleven en voorgaande 
trauma’s wegen ernstig op hen. Hierdoor lijken ze affectief en mentaal minder beschikbaar 
te zijn voor hun kinderen. Bij het afscheid nemen werd ons gevraagd de kinderen mee te 
nemen om hen een beter leven te bieden. 

Ook merkten we op dat de interactie tussen de kinderen onderling eerder was gericht op het 
bemachtigen van dingen voor zichzelf. De kinderen waren niet geneigd met elkaar te delen 
of samen te spelen. We hebben de indruk dat deze interactiedynamiek mogelijks te maken 
heeft met de schaarste waarin ze moeten trachten te overleven. Eén van de jongere 
kinderen was bovendien lichamelijk bijzonder verzwakt. Hij bewoog weinig en had duidelijk 
een gebrek aan energie. Hij zocht de schoot van moeder op om zijn hoofd te laten rusten. 
Anderzijds observeerden we hoe hulpvaardig de oudste kinderen waren en hoe ze zorgden 
voor hun jongere broers en zussen.   

Na verloop van tijd waren de kinderen meer open en traden ze vlot in contact met ons. 
Hierbij gaven ze blijk te beschikken over leeftijdsadequate motorische, communcatie- en 
relatievaardigheden. Wel vertoonden de oudste kinderen een ontwikkelingsachterstand op 
cognitief vlak, (voor)schoolse vaardigheden en taal, als gevolg van een gebrek aan stimulatie 
en leermogelijkheden. De kinderen lijken geen ervaring te hebben met educatief spel 
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(puzzels, kralen). Ook tactiel materiaal zoals verf, plasticine en puzzels leken ze niet te 
kennen. Ze toonden een grote interesse in het aangeboden  spelmateriaal, met een 
voorkeur voor tactiel/sensorimotorisch materiaal en beleefden bijzonder veel plezier aan het 
exploreren ervan. 

De taal die we observeerden was eerder beperkt (vb. gebruik van één-woord-zinnen) enkele 
woorden). De taalachterstand is opvallend. Hoewel de moeders rapporteerden dat 
verschillende kinderen stotteren, hebben we dit niet kunnen observeren. Wanneer we een 
verhaal voorlazen in het Nederlands, vertoonden de oudste kinderen een grote interesse en 
fascinatie voor klanken en woorden die we aanboden. Ze waren geboeid door het gegeven 
dat de zinnen verband hielden met tekeningen in het boek. Ze leken te begrijpen dat er een 
verhaal werd verteld. Meer nog, ze leken tot rust te komen tijdens het voorlezen. De 
aanvullingen van één van de kinderen over het verloop van het verhaal, leek verband te 
houden met bombardementen die hij had meegemaakt en de angsten die daarmee gepaard 
gingen. Slechts bij één van de kinderen van zes jaar observeerden we fantasiespel. Dit spel 
was repetitief en rigide en ging over destructie. Hier waren duidelijke tekens van een uiting 
van traumatische ervaringen.  

De grove en fijne motoriek lijken leeftijdsadequaat. De oudste kinderen kunnen cijfers en 
letters op papier zetten. Ze komen echter niet tot het maken van rijke (verhaal)tekeningen. 
De tekeningen bestaan uit kleine geometrische figuren en krabbels.  

Tenslotte hadden we de gelegenheid om de 17-jarige Belgische adolescent te ontmoeten, 
die behoort tot de naar schatting 13 Belgische jongeren tussen 12 en 18 jaar, die verbleven 
in IS-gebied en momenteel nog steeds in Syrië/Irak zouden zijn (Renard & Coolsaet, 2018). 
Ze kwam in Syrisch IS-gebied terecht op de leeftijd van 12 jaar. Ze werd door haar vader 
meegenomen, niet wetende waar ze naartoe ging. Ze verbleef op verschillende plaatsen, 
meermaals achtergelaten door haar vader. Uiteindelijk is ze kunnen ontkomen en 
momenteel verblijft ze in het kamp Al Hol. Ze gaf een zeer eenzame en verdrietige indruk. Er 
is duidelijk een voorgeschiedenis van ontreddering en trauma. Momenteel bevindt ze zich in 
een situatie zonder enig perspectief. Haar schoolloopbaan werd onderbroken op 12-jarige 
leeftijd en het gebrek aan perspectief lijdt tot gevoelens van wanhoop en uitzichtloosheid. 
Ze was bijzonder blij ons te ontmoeten, hopend op een terugkeer naar België om haar leven, 
dat op haar twaalfde stopte, terug te kunnen opnemen.    
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4. Conclusie 
 

We maakten de reis naar Noord-Oost Syrië om de levensomstandigheden en de medisch-
psychologische situatie van de 15 geïndentificeerde Belgische kinderen in Koerdische 
vluchtelingen- en detentiekampen te leren kennen, maar ook om de geldigheid en 
geloofwaardigheid na te gaan van de veiligheidsargumenten, die worden gebruikt om niet in 
te gaan op het verzoek van de Koerdische autoriteiten om de kinderen en hun moeders daar 
weg te halen. Op basis van onze vaststellingen en bevindingen kunnen we besluiten dat er 
geen geldig veiligheidsargument is om hen niet terug te halen en dat deze kinderen zich 
momenteel in een zodanig kwetsbare en levensbedreigende situatie bevinden, dat het niet 
terughalen neerkomt op schuldig verzuim aan psychologische en fysieke verwaarlozing en 
het dreigende overlijden van minstens twee van hen. Hiervoor baseren we ons op volgende 
vaststellingen.  

In de vluchtelingenkampen hebben we geen ernstig getraumatiseerde of vroegtijdig 
geïndoctrineerde en geradicaliseerde kinderen ontmoet, maar wel baby’s, peuters, kleuters 
en schoolkinderen met leeftijdsadequate mogelijkheden, die rustig, aandachtig, nieuwsgierig 
en geïnteresseerd waren, die aandacht en erkenning vroegen en die wilden spelen en leren. 
De meeste van hen exploreerden nieuwgierig het meegebrachte spelmateriaal, maakten vlot 
contact en toonden leeftijdsadequate motorische, communicatieve en relationele 
vaardigheden. Medisch stelden we over het algemeen een bewaarde gewichts- en lengte-
evolutie vast.  Kortom, dit zijn kinderen met de mogelijkheden zich te ontwikkelen zoals alle 
andere kinderen. 

Ook hebben we kinderen ontmoet, die ondanks hun jonge leeftijd werden geconfronteerd 
met zeer traumatiserende situaties en gebeurtenissen, waaronder opsluiting in overvolle 
gevangenissen, verblijf in isoleercellen, bombardementen en vuurgevechten.  De impact 
hiervan was duidelijk merkbaar in de reacties van de kinderen op specifieke prikkels, zoals 
het geluid van vliegtuigen en jeeps, het zien van wagens, het benaderd worden door 
mannen… Ook in het spel van sommige kinderen waren deze traumatische ervaringen 
duidelijk zichtbaar. Anderzijds, ontmoetten we geen kinderen, die zich geagiteerd en alert 
gedroegen of overdreven angstig of in zichzelf gekeerd en afwezig waren. Ondanks de 
huidige afwezigheid van ernstige traumatische stresssymptomen, is een snelle 
psychologische en trauma-opvang van de kinderen sterk aangewezen om een toenemende 
trauma-impact op hun ontwikkeling en psychologisch welbevinden te voorkomen.  

De enigszins beperkte impact van de traumatiserende situaties en gebeurtenissen op de 
kinderen is ondermeer toe te schrijven aan de zorg van hun moeders. De moeders zijn erin 
geslaagd hun kinderen af te schermen van de traumatiserende stress en angst die deze 
situaties en gebeurtenissen oproepen. Een voorbeeld hiervan tijdens bombardementen is 
het bedekken van de kinderen met dekens en hen vervolgens omsluiten met het eigen 
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lichaam om hen te beschermen tegen het lawaai en de schokken van inslagende 
projectielen. Een ander voorbeeld is hoe één van de moeders probeerde rustig te blijven 
ademen in de hoop haar kind te vrijwaren van de stress en angst, toen ze met haar baby van 
12 maanden in de armen werd beschoten tijdens een vluchtpoging uit het IS-gebied. Deze 
gezamenlijke ervaringen maken dat er tussen de kinderen en de moeders een sterke band 
bestaat, die een belangrijke protectieve factor vormt voor de kinderen. De moeders zetten 
zich op een actieve en creatieve wijze in voor het welzijn van hun kinderen. De kinderen 
zoeken geruststelling bij hun moeder, wanneer ze een angstreactie vertonen. Ze blijken bij 
hun moeders gemakkelijk rust te vinden. 

Ondanks de inspanningen in de Koerdische autonome bestuursregio om 70.000 
vluchtelingen op te vangen, waaronder 1.384 internationale IS-strijders en 1.248 
buitenlandse kinderen, dreigt een aanslepend verblijf van de Belgische kinderen in de 
kampen een nefaste impact te hebben op hun algemene, fysieke en psychologische 
ontwikkeling. Op medisch vlak is een jongen van net geen 2 jaar zodanig  ondervoed dat hij 
mogelijks in een levensbedreigende situatie verkeert. Er is bij zo goed als alle kinderen 
sprake van chronische diarree. Daarnaast zijn er diverse acute en chronische aandoeningen 
die betere zorgen vereisen. In het kader van preventieve zorg zijn er lacunes op vlak van 
vaccinatie en tandpreventie. Voeding is een probleem en sterk afhankelijk van financiële 
steun van familie of vrienden vanuit België. Naast de kinderen hebben ook de moeders en 
jonge vrouwen die in het kamp verblijven verschillende medische problemen, zowel acute 
als chronische klachten waarvoor ze zich onvoldoende geholpen voelen. Gewichtsverlies 
wordt door verschillende vrouwen aangegeven, daarnaast staan stress gerelateerde 
klachten op de voorgrond. Ook deze moeders en jonge vrouwen hebben nood aan meer 
uitgebreide medische zorgen. Een veilige omgeving voorzien voor de kinderen is voor de 
moeders een grote zorg. Ze geven aan dat ze tijdens het verblijf in het kamp hun kinderen 
zoveel mogelijk bij zich houden om rondvliegende stenen, infecties en het nog steeds 
levendige IS gedachtegoed zoveel mogelijk op afstand te houden. 

Op psychologisch gebied weerhouden we bij de kinderen een belangrijke achterstand in de 
verwerving van cognitieve en (voor)schoolse vaardigheden omwille van onderstimulatie. De 
taalontwikkeling in het Nederlands vertoont een belangrijke achterstand en de zesjarige  
kinderen hebben hoogdringend nood aan onderwijsaanbod. Ook het psychisch functioneren 
van de moeders staat onder druk, omwille van een gebrek aan perspectief, de stress die de 
huidige levensomstandigheden met zich meebrengen en voorgaande traumatische 
ervaringen. Sommige moeders zijn angstig over de gezondheid van hun kinderen, zeker na 
het overlijden van een baby van 8 maanden.  

In welke mate de kinderen gevoelig zijn voor toekomstige radicalisering en terrorisme hangt 
in belangrijke mate af van de politieke keuze die nu wordt gemaakt. Niet zozeer vroegtijdige 
blootstelling aan indoctrinatie heeft een impact op radicalisering en het gebruik van geweld, 
maar wel het verhaal waarbinnen de kinderen zullen opgroeien. Wordt dit een verhaal van 
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wraak en haat of een verhaal van gerechtigheid en (samen)leven? Minstens drie verhalen 
zijn mogelijk. Het verhaal van niet teruggehaald te worden, waarbij de kinderen en moeders 
onder de radar verdwijnen na sluiting van de vluchtelingenkampen en mogelijks opnieuw 
terechtkomen bij IS of andere geradicaliseerde groepen om als tieners naar België te komen 
en zich te wreken op de samenleving. Vervolgens het verhaal te zijn weggehaald zonder 
moeder, waardoor de hechte moeder-kind verbinding wordt verbroken en de moeders aan 
hun lot werden overgelaten. Als tiener zal dit kind op zoek gaan naar haar of zijn moeder om 
te vernemen hoe ze werd achtergelaten door de Belgische samenleving. Ook dit kind zal als 
tiener gevoelig zijn zich te wreken voor zijn of haar moeder. Het derde verhaal over samen 
met moeder te zijn weggehaald uit de kampen, ondanks de misdrijven die ze pleegde en 
waarvoor ze werd berecht, is letterlijk en figuurlijk een verhaal van herstel en leven, het 
leven van de kinderen. In die zin is de huidige keuze een historische keuze tussen enerzijds 
de logica van de wraak en anderzijds de logica van het leven, die beide als volgt worden 
beschreven aan de ingang van het Franse dorp Oradour-sur-Glane, dat op 10 juni 1944 door 
een Duits nazi-konvooi volledig werd vernietigd:  

Oradour sur Glane ne fut pas un crime du délire mais la logique d’un système. Il 
faut se souvenir pour ne jamais revoir, vivre et bâtir un monde où le crime 
redevienne déraison, et raison la paix.   (Claude Roy, 1949) 

De weigering om de kinderen en hun moeders weg te halen uit de kampen en het 
oorlogsgebied vanuit deze logica van wraak en haat zal radecalisering, terreur en geweld 
blijven voeden. Daarom kiezen we figuurlijk, maar ook letterlijk voor de logica van het leven 
en de vrede, gerechtigheid en herstel, voor het leven van de 15 Belgische kinderen.    
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