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Met een vriendengroep een vluchteling opvangen? Bart van Drooge (75) uit Rotterdam

hoefde er niet lang over na te denken toen hij een folder van de organisatie Samen Hier

met een dergelijke oproep las. Sinds donderdag ontfermt hij zich samen met twee

vrienden over een man uit Soedan. ,,We gaan mee naar de slager, maar helpen ook bij

gesprekken met de gemeente.”
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,,In de media zie je wat voor ellende vluchtelingen meemaken. Deze man komt uit de hel van
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Soedan, daarna verbleef hij twee jaar in een iets minder grote hel in Egypte. Voor hem was

het leven geen pretje. Ik vond het een mooie oproep en heb mij gelijk aangemeld voor een

kennismakingsgesprek met de organisatie. Dat was ongeveer een jaar geleden. Ook mijn

vrienden wilden direct meedoen.”

,,Er is door Samen Hier een profielschets van onze vriendengroep opgesteld en die bleek te

passen bij de man. Hij kwam donderdagochtend aan in Rotterdam. Toen hebben we hem

voor het eerst fysiek ontmoet. Hij woont tijdelijk samen met een andere vluchteling uit

Soedan, die ook begeleid wordt door een vriendengroep. Het is de bedoeling dat ze over een

paar weken een eigen huis krijgen.”

- Bart van Drooge

,,We helpen hem bijvoorbeeld bij afspraken met de gemeente, maar we gaan ook mee naar

de slager en de bakker. Daarnaast leggen we de voor de hand liggende dingen uit, zoals de

waarde van geld.”

,,Niet helemaal. Ik ben gepensioneerd onderwijzer en heb vroeger pleegkinderen in huis

gehad, die door diverse omstandigheden geen thuis hadden. Voor deze man wil ik ook een

soort pleegvader zijn.”

,,Dat vind ik eigenlijk niet belangrijk, maar volgens mij staat er een jaar voor. Als het goed

gaat, hecht je je ook aan elkaar. Dan wordt dit een vriendschap voor het leven.”
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Bart van Drooge (75) vangt vluchtelingen op. © Privé
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