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INLEIDING 

Pleegouders zijn een van de belangrijkste mensen in het leven van alleenstaande  
migrantenkinderen – kinderen die hun huis hebben moeten verlaten, een gevaarlijke reis 
hebben gemaakt en die geen volwassene hebben om de verantwoordelijkheid voor hen 
op zich te nemen. 

Als uw kind is opgegroeid in Eritrea of een groot deel van zijn/haar leven in dat land 
heeft doorgebracht, dan helpt deze factsheet als voorbereiding om hen te verwelkomen 
en voor hen te zorgen. Deze factsheet is opgesteld om u basisinformatie over Eritrea te 
geven met het idee dat u uw kennis zelf verder uitbreidt via onderzoek en interacties 
met het kind waarvoor u zorgt.

WAAROM VERLATEN KINDEREN ERITREA? 

Alleenstaande migrantenkinderen en -jongeren uit Eritrea verlaten hun land om  
verschillende complexe redenen die waarschijnlijk uniek zijn voor elk kind. Het is belangrijk 
om geen veronderstellingen te maken over waarom een kind vertrokken is, maar in 
plaats daarvan een dialoog aan te gaan (indien gepast en niet verontrustend voor het 
kind) om het perspectief van het kind te begrijpen. Houd er rekening mee dat het kind 
zijn/haar verhaal misschien al aan verschillende mensen vóór u heeft moeten vertellen 
en dit nu niet nog een keer wil doen.

In Eritrea is het leven van mensen zwaar getroffen door oorlog (1961-1991) en 
grootschalige droogte. Veel mensen vertrekken om te ontsnappen aan verplichte  
inschrijving voor de militaire dienst, maar de omstandigheden zijn individueel en  
complex. Sommige niet-begeleide kinderen uit Eritrea hebben misschien in naburige 
landen gewoond of zijn er geboren, en velen hebben wellicht tijd doorgebracht in  
vluchtelingenkampen of als binnenlandse ontheemden in de regio. 

OVER ERITREA 

Eritrea is een land in de Hoorn van Afrika, dat wordt begrensd 
door Soedan, Ethiopië en Djibouti. Het heeft een kustlijn aan de 
Rode Zee en deelt maritieme grenzen met Saoedi-Arabië en Jemen. 
Ongeveer 350 eilanden vormen de rest van de landmassa van 
Eritrea.

In de 7e eeuw kwamen aan vervolging ontsnapte moslims aan in 
Eritrea en zij bouwden waarschijnlijk de eerste Afrikaanse moskee – de Moskee van de 
Metgezellen – in Massawa. Eritrea staat ook bekend als de plek van herkomst van de 
koningin van Seba en de rustplaats van de joodse Ark van het Verbond.

 Het bevolkingsaantal is 5,6 miljoen, maar de afgelopen decennia zijn ongeveer een mil-
joen mensen het land ontvlucht. De meeste mensen onderhouden zichzelf door klein-
schalige landbouw en dieren hoeden, maar Eritrea heeft ook grote steden, zoals de 
hoofdstad Asmara.

Eritrea heeft verschillende klimaten. In de hooglanden zijn de temperaturen vergelijkbaar 
met die van het Verenigd Koninkrijk: in mei is de temperatuur rond de 30 °C, maar van 
december tot februari ligt deze tegen het vriespunt. In de laaglanden is het klimaat heet 
en droog. Van juni tot september kan de temperatuur ongeveer 40-50 °C zijn, van  
december tot februari van 20 tot 35 °C.

TAAL 

Eritrea is een meertalig land en heeft geen officiële taal. De drie meest gesproken talen 
in Eritrea zijn Tigrinya, Arabisch en Engels. Arabisch wordt gesproken nabij de grens met 
Soedan. Engels wordt op scholen gesproken. 

Andere inheemse talen die in Eritrea worden gesproken, zijn Tigre, Beja, Kunama, Saho, 
Bilen, Nara en Afar. In de hoofdstad Asmara wordt soms Italiaans gesproken, omdat 
Eritrea tussen de jaren 1880 en het einde van de Tweede Wereldoorlog een kolonie van 
Italië was.   

De manier van begroeting varieert en hangt af van de regio en de culturele groep. Een 
van de typische manieren van begroeting is “Selam” zeggen, wat vrede betekent in het 
Tigrinya. Een typische begroeting is een handdruk gevolgd door het woord Selam.  
Afhankelijk van de mate van bekendheid met de andere persoon/personen, is omhelzen 
en kussen op de wangen ook gebruikelijk (ongeacht het geslacht). Eens iemand beter 
bekend is, is het niet ongebruikelijk om de hand van de persoon vast te houden wanneer 
groeten worden uitgewisseld. 
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https://www.flickr.com/photos/bandytam/16047739897/
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Direct oogcontact is aanvaardbaar, maar voor relatief korte periodes. Over het algemeen 
vinden Eritreeërs het comfortabel om op een kleinere afstand te staan van de persoon 
met wie ze praten. Afhankelijk van de culturele groep en andere factoren is fysiek contact 
tussen mannen en vrouwen vaak beperkter en kan dit beperkt zijn tot familieleden.

GELOOF EN GODSDIENST  

Religie is een belangrijk onderdeel van het leven in Eritrea en de meeste mensen beoefenen 
hun godsdienst regelmatig. De bevolking is bijna gelijk verdeeld tussen moslims en chris-
tenen, waarbij de twee religies traditioneel vreedzaam naast elkaar bestaan. Christenen 
beoefenen hun godsdienst via de Eritrees-Orthodoxe Tewahedo-kerk, het katholicisme 
of de Evangelisch-Lutherse kerk. 48% van de Eritreeërs beoefent de soennitische islam.

Het is essentieel om de tijd te nemen om erachter te komen wat belangrijk is voor het 
kind waarvoor u zorgt, in plaats van aan te nemen dat het bepaalde praktijken naleeft 
of bepaalde waarden en overtuigingen heeft.

GEZINSLEVEN 

Familie is belangrijk in Eritrea en mensen wonen meestal bij hun uitgebreide families. 
Kinderen en jongeren zijn waarschijnlijk gewend om met een groot gezin samen te wonen 
en een slaapkamer te delen met broers en zussen. Vrienden, buren en familieleden zijn 
allemaal betrokken bij de opvoeding en het welzijn van kinderen in Eritrea. 

Er is veel respect voor ouderen in zowel de algemene samenleving als in gezinsstructuren: 
kinderen zorgen meestal voor oudere ouders. Maar traditioneel varieert de specifieke vorm 
van sociale organisatie tussen 
etnolinguïstische groepen –  
alsook de rolpatronen en status. 

De wettelijke leeftijd voor het 
huwelijk in Eritrea is 18 voor 
zowel mannen als vrouwen, 
maar velen trouwen vóór deze 
leeftijd. Genitale verminking van  
vrouwen komt veel voor in  
Eritrea en evenveel in moslim- en 
christelijke gemeenschappen – 
ook al verbood de regering het 
in 2007. 

Maar onthoud dat elk gezin anders is: veronderstel niets over de opvattingen of  
gedragingen van het kind in verband met familiewaarden, maar stel vragen (indien gepast). 

CULTUUR EN TRADITIES  

Eritrea heeft een breed scala aan culturele tradities en veel van zijn kunstvormen maken 
deel uit van het dagelijks leven – zoals fijne lederwaren, geschilderd keramiek, gevlochten 
manden, prachtige koffiepotten van klei, sieraden en lichaamsversieringen van gouden, 
zilveren, geelkoperen en geverfde kralen van klei.

Eritreeërs zijn zeer gastvrije mensen die traditioneel alles wat ze hebben met gasten 
delen. De koffieceremonie is een belangrijk onderdeel van het Eritrese leven en is een 
manier om samen te komen met familieleden, buren of andere bezoekers. De ceremonie 
wordt meestal uitgevoerd door de vrouw die voor het huishouden zorgt, met behulp 
van een jabana, traditioneel aardewerk. De ceremonie gaat vaak samen met kleine 
snacks zoals popcorn, pinda's en ambasha, een vorm van zoet brood. 

Omdat Eritrea vele jaren een Italiaanse kolonie is geweest, is de Italiaanse erfenis aanwezig 
in het voedsel. Panettone, Italiaans brood/cake wordt meestal geserveerd met thee of 
tijdens de traditionele koffieceremonie. 

Eritrea heeft een aantal beroemde voetballers voortgebracht en voetbal is de populairste 
sport van het land.   
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https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation
https://www.flickr.com/photos/bandytam/16125332316/
https://www.flickr.com/photos/bandytam/16103294707/


FAB  |  ZORGEN VOOR NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE MIGRANTEN – ERITREA FAB  |  ZORGEN VOOR NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE MIGRANTEN – ERITREA 

VOEDING 

In de Eritrese cultuur is het bij een bezoek aan een huishouden meestal beleefd om ten 
minste drie keer een uitnodiging om te blijven dineren af te wijzen. 

Maaltijden worden meestal samen gegeten en het voedsel, dat geserveerd wordt op een 
grote schaal in het midden van een lage eettafel, wordt gedeeld. Traditionele gerechten 
worden meestal met de rechterhand gegeten, met een stuk brood in plaats van bestek. 
Maar specifieke eetrituelen variëren van groep tot groep en dat geldt ook voor de gerechten. 

Eigen aan de Eritrese keuken zijn: injera – een dun, op pannenkoeken lijkend gefermenteerd 
plat brood; vlees- en groentestoofschotels – meestal geserveerd op injera; en sorghum of 
gierstpap gegeten met een hartige saus. Pasta, vanwege de Italiaanse invloed, komt ook 
veel voor. 

Gusha is een praktijk waarbij met de rechterhand een hapklare hoeveelheid voedsel met 
injera wordt opgeschept en gegeven aan de persoon die naast u zit. Dit is een intieme 
handeling van vriendschap of liefde. 

Koffie is een belangrijk onderdeel van de Eritrese keuken en cultuur. Het wordt vaak 
gedronken tijdens uitgebreide koffiebereidingsceremonies (vaak langer dan een uur) en 
aangeboden aan gasten als een teken van gastvrijheid.  

Islamitische en christelijke Eritreeërs eten geen varkensvlees, maar alleen halalvlees, wat 
betekent dat het dier is geslacht op een manier die aanvaard is door de islam. Orthodoxe 
christenen eten geen vlees op woensdag en vrijdag. Orthodoxe christenen onthouden 
zich van eten en drinken tijdens de vasten en moslims doen dit tijdens de ramadan.
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Door de juiste maaltijden te bereiden, kan een kind zich welkom voelen in uw huis. Het 
is het beste om niets te veronderstellen, maar in plaats daarvan te ontdekken wat het 
kind graag eet.

AANPASSING AAN EEN NIEUWE OMGEVING

Aankomen in een nieuw land kan een aanzienlijke cultuurschok met zich meebrengen 
en veel aanpassing vergen. Het kind waarvoor u zorgt, heeft uw steun nodig bij het 
verwerken van zijn nieuwe omgeving, moeilijke ervaringen, verlies en een onzekere toekomst.

Voor sommigen kan het verschil overweldigend zijn. Hoewel ze zich nu op een plek van 
relatieve vrede en veiligheid bevinden, kunnen de levensstijl en waarden van uw land 
verontrustend en verwarrend zijn. Eritrese jongeren kunnen bijvoorbeeld voor het 
eerst media en advertenties ervaren met naaktheid, romantiek en seks. Van kinderen en 
jongeren uit Eritrea wordt van oudsher verwacht dat ze een hoge mate van respect 
tonen voor volwassenen en hun meningen of beslissingen niet betwisten: tegenover 
volwassenen kunnen ze problemen ervaren met het uiten van angsten of zorgen.  

Jonge mensen kunnen tegenstrijdige emoties ervaren. Sommigen omarmen hun nieuwe 
cultuur en verwerpen de tradities van hun ouderen. Anderen kunnen zich sterk identificeren 
met hun bestaande culturele/religieuze waarden als een manier om zich verbonden te 
blijven voelen met hun land en gemeenschap. Geen van beide benaderingen is goed of 
fout en beide moeten worden gerespecteerd. 

Het is belangrijk om open te blijven communiceren met uw kind om zijn/haar behoeften 
te begrijpen, alsook u ervan bewust te zijn hoe uw eigen cultuur ten grondslag ligt aan uw 
gedrag. Het is van vitaal belang om een dialoog met uw kinderen aan te gaan (indien gepast 
en niet verontrustend voor het kind) om hen te helpen zich thuis te voelen in uw huis.

Deze brochure werd met toestemming aangepast vanuit de originele tekst geschreven door Elaine Fursland 
en gepubliceerd door BAAF (nu CoramBAAF) in 2008. De aanpassing van de tekst werd uitgevoerd door 
Henrietta Bond en IOM in 2019 onder de voorwaarden van het Fostering Across Borders (FAB) project.

De meningen die in het rapport worden geuit, zijn die van de auteurs en weerspiegelen niet noodzakelijk 
de standpunten van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). De gebruikte benamingen en de 
presentatie van materiaal in het hele verslag houden geen enkele meningsuiting in van de IOM met betrekking 
tot de juridische status van enig land, grondgebied, stad of streek of van de autoriteiten daarvan, of met 
betrekking tot hun grenzen of begrenzingen.

De inhoud van dit rapport geeft alleen de mening van de auteur weer en valt onder zijn/haar eigen verant-
woordelijkheid. De Europese Commissie weigert elke aansprakelijkheid voor het gebruik dat kan worden 
gemaakt van de informatie die het bevat.

Deze publicatie is niet formeel bewerkt door de IOM publicatie-unit.
_____________________________________________
© 2019 Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)©
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https://www.icv.org.au/about/about-islam-overview/what-is-halal-a-guide-for-non-muslims/
https://www.flickr.com/photos/160866001@N07/48721882216/in/photolist-4tP4HN-RU3JnZ-SnmxSn-2heopoR-7afsrF-SnmCYz-SyEE5p-2heoo91/
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