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INLEIDING 

Pleegouders behoren tot de belangrijkste personen in het leven van niet-begeleide  
minderjarige migranten: kinderen die hun huis en haard hebben moeten verlaten om een 
gevaarlijke tocht te ondernemen en geen volwassene hebben die voor hen kan zorgen. 

Deze folder is bedoeld om u een idee te geven van wat deze kinderen mogelijk hebben 
meegemaakt, wat zij nodig kunnen hebben en hoe u hen als pleegouder kunt ondersteunen. 

WAAROM VERLATEN KINDEREN HUN THUISLAND? 

Niet-begeleide minderjarige migranten zijn afkomstig uit verschillende landen. De meesten 
zijn 15 jaar of ouder. Het zijn vaker jongens dan meisjes. 

Deze kinderen moeten hun huis, familie en vrienden en alles wat ze kennen achterlaten. 
In veel gevallen moeten ouders de moeilijke beslissing nemen om ze weg te sturen omwille 
van hun veiligheid en doen deze aanzienlijke offers om de reis voor hun kind te betalen. 
De kinderen zijn mogelijk niet betrokken geweest bij deze beslissing. 

Sommigen van hen zijn op de vlucht voor gevaar of mishandeling – het kan hierbij gaan  
om oorlog, gedwongen rekrutering of misbruik – en sommigen vluchten van vervolging,  
bijvoorbeeld vanwege hun politieke of religieuze overtuigingen of hun etniciteit. In  
sommige gevallen zijn ze bij hun ouders weggehaald om te worden verhandeld of hebben 
ze gezien hoe familieleden gevangen zijn genomen, om het leven zijn gebracht of vermist 
zijn geraakt. 

Sommige kinderen verlaten hun huis omdat ze extreme armoede en ontberingen willen 
ontvluchten. 

HOE IS HET OM HIERHEEN TE REIZEN? 

Door de omstandigheden waarin ze hebben geleefd, kunnen de jongeren in een fysiek 
slechte toestand verkeren en emotionele problemen hebben, zelfs al voordat ze aan de 
reis beginnen.

In de meeste gevallen hebben ze een lange, gevaarlijke en zware reis achter de rug, met alle 
risico’s die daaraan verbonden zijn: weinig of geen toegang tot onderwijs of gezondheidszorg, 
geweld en misbruik. Ook kunnen ze uitgebuit zijn of het doelwit zijn geworden van  
discriminatie. Ze hebben geleefd met de angst om te worden opgepakt en teruggestuurd 
en maken zich zorgen over wat hen te wachten staat.

Bij aankomst weet een kind niet wat er gaat gebeuren. Als de kinderen een slechte ervaring 
hebben met de autoriteiten in het land van herkomst, kunnen zij ook wantrouwend zijn 
naar autoriteiten en ambtenaren in het gastland. Sommige kinderen zijn mogelijk al een tijd in 
het land voordat ze door de autoriteiten worden opgemerkt en hebben soms op straat geleefd.

KINDEREN DIE HET SLACHTOFFER ZIJN GEWORDEN VAN 
MENSENHANDEL

Iedereen die de zorg op zich neemt van kinderen die het slachtoffer zijn  
geworden van mensenhandel, moet weten wat te doen om de veiligheid  
van het kind te garanderen. De maatschappelijk werker (of een andere 
relevante professional) moet dit zo snel mogelijk met u bespreken. Het is 
ook belangrijk dat u de juiste opleiding krijgt.

VRAGEN, VRAGEN, VRAGEN 

Het maakt niet uit op welke leeftijd kinderen in contact komen met de autoriteiten, ze 
zullen altijd allerlei vragen moeten beantwoorden. Door al deze ondervragingen kunnen 
ze het gevoel krijgen dat ze ergens van verdacht worden en dat mensen hen niet geloven. 
Dit kan kinderen overweldigen, met name wanneer ze moe, bang en verward zijn. Het kan 
ook een negatieve impact hebben op hun algemene welzijn.

Houd er rekening mee dat kinderen bepaalde feiten misschien niet weten of zich niet 
kunnen herinneren. Sommige kinderen hebben de instructie gekregen om niet te praten 
over bepaalde onderwerpen. Anderen zijn bang voor de consequenties voor hun familie 
als ze informatie onthullen of vinden het gewoon moeilijk om hun schrijnende ervaringen 
te beschrijven. Taalbarrières kunnen dit allemaal nog lastiger maken. 

In sommige gevallen weten kinderen niet (zeker) hoe oud ze zijn. Dit kan zijn omdat in hun 
land een andere kalender wordt gebruikt of omdat verjaardagen niet worden gevierd. Het 
kan kinderen ongelooflijk angstig maken als hun leeftijd wordt betwist.  
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EEN KIND WELKOM HETEN IN UW HUIS 

Wanneer het kind arriveert, is het belangrijk dat het zich veilig en welkom voelt. Stel hem 
of haar aan uw gezin en de andere kinderen in huis voor. Als leuk gebaar kunt u een 
welkomstkaart geven. Zorg voor een schoon paar kleren (controleer van tevoren wat  
in de cultuur gepast is), nachtkleding, toiletspullen en een paar dingen om hem of haar  
de eerste paar dagen bezig te houden, zoals schrijfwaren, spelletjes, muziek of boeken. 
Wanneer het kind er klaar voor is, kunt u de buurt laten zien.

Maak het kind duidelijk dat het veilig is en dat u voor hem of haar zult zorgen. Vertel het 
kind hoe lang het waarschijnlijk bij u zal blijven. 

Overweeg een speciale maaltijd te koken (ga van tevoren na of het kind iets niet mag eten 
i.v.m. met allergieën of religie). Het geeft niet als het niet perfect gaat, uw inspanningen 
zullen vast gewaardeerd worden!

WAT ALS HET KIND UW TAAL NIET SPREEKT? 

Een van de grootste uitdagingen voor het kind is waarschijnlijk communicatie. Het is  
sowieso al verwarrend om in een ander land te zijn, maar als je de taal niet spreekt, is het 
allemaal extra overweldigend.

Als het kind uw taal niet spreekt, moet er een tolk aanwezig zijn bij belangrijke bijeenkomsten. 
Maar deze dienst zal gewoonlijk niet elke dag beschikbaar zijn. 

Het kan in eerste instantie een enorme uitdaging lijken om de taalbarrière te overwinnen, 
maar als u creatief met elkaar communiceert, kunt u een goede band opbouwen. En het 
is nog leuk ook! Kinderen zullen uw taal graag willen leren. Het is van prioritair belang dat 
uw kind op een school wordt ingeschreven en taalondersteuning krijgt. Veel vertaalapps 
en -websites kunnen u beiden helpen om te communiceren. 

Op langere termijn kan het kind opmerken dat het zijn/haar moedertaal minder goed gaat 
beheersen, omdat er geen gelegenheid is om de taal te spreken. Dit probleem kunt u oplossen 
door boeken, films en muziek in zijn of haar taal te zoeken, het internet te gebruiken en 
contact te leggen met mensen uit het land van herkomst van het kind.

Als u en het kind niet dezelfde taal spreken, vergeet dan niet dat non-verbale communicatie 
– toon, intonatie, gezichtsuitdrukkingen, gebaren, wijzen, het gebruik van afbeeldingen en 
tekeningen – extra belangrijk is. 

GEZONDHEID   

Het kind moet een medisch onderzoek ondergaan. De persoon die dit onderzoek uitvoert, 
zal hem of haar indien nodig doorverwijzen naar een specialist. Bij deze beoordelingen 
worden meestal vaccinaties, chronische aandoeningen en letsels gecontroleerd.  
Sommige kinderen kunnen een fysieke, leer- of zintuiglijke handicap hebben. Ook kunnen 
kinderen gezondheidsproblemen hebben ontwikkeld door een gebrek aan toegang tot 
gezondheidszorg. 

Mogelijk moet u, als primaire verzorger, het kind inschrijven bij een lokale huisarts, tandarts 
en opticien. Zorg ervoor dat het kind, net als elke tiener, informatie krijgt over seksuele 
gezondheid en drugsmisbruik. 

Houd er rekening mee dat het kind last kan hebben van hoofdpijn, spijsverteringsstoornissen, 
spierspanning enz. als gevolg van langdurige stress.

EMOTIONEEL EN PSYCHOLOGISCH WELZIJN 

Niet alle niet-begeleide minderjarige migranten zijn getraumatiseerd. Wat ze wel gemeen 
hebben, is dat hun leven is ontwricht en dat ze te maken hebben gekregen met ingrijpende 
veranderingen. Veel kinderen zullen rouw, verlies, angst, zorgen en isolatie hebben ervaren. 
Ze kunnen huilerig, teruggetrokken, verdrietig, angstig of gedeprimeerd zijn, slecht slapen, 
nachtmerries hebben of zichzelf verwonden. Daarnaast zullen ze zich grote zorgen maken 
om de uitkomst van hun asiel- of immigratie-aanvraag. 
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Kinderen zullen er niet altijd klaar voor zijn om direct gebruik te maken van ondersteunende 
diensten. Hun meest dringende zorgen zijn vaak de praktische aspecten van de huidige 
situatie (Waar ga ik wonen? Wanneer ga ik naar school?). Pas is een later stadium zal het 
kind in staat zijn zich te concentreren op de lange termijn of te verwerken wat er in het 
verleden is gebeurd. 

Vaak is het in de beginfase met name belangrijk dat een pleegouder een veilige omgeving 
biedt waarin het kind wordt gesteund en de tijd krijgt om zijn of haar gedachten en  
gevoelens op een rijtje te zetten. Het is ook belangrijk het kind niet te dwingen om u alles 
te vertellen als hij of zij dat niet kan of wil. 

Houd er rekening mee dat therapie of het praten over gevoelens in het algemeen een 
onbekend of gestigmatiseerd fenomeen kan zijn in de cultuur van het kind. 

FAMILIELEDEN OPSPOREN   

Kinderen zullen hun familie missen en zich zorgen maken over hun lot als ze niet weten 
wat er met hen is gebeurd. Sommige kinderen zullen hun ouders graag willen opzoeken 
en zich zo snel mogelijk met hen willen verenigen. Anderen zullen bang zijn voor slecht nieuws 
en dit juist niet willen. Het is van vitaal belang dat het kind hierbij zelf het tempo aangeeft.

Als dit belangrijk is voor het kind, kunt u op dat gebied steun aanbieden. Het kan zijn dat 
u het kind moet voorbereiden op slecht nieuws of onduidelijke resultaten. In het ergste 
geval zal u hem of haar moeten steunen in een rouwproces. 

Als het lukt om de ouders of familieleden van het kind op te sporen, is het aan te raden 
dat deze personen op de hoogte worden gebracht van uw bestaan en rol, zodat eventuele 
conflicten en misverstanden voorkomen kunnen worden. U kunt aanbieden om rechtstreeks 
met hen te spreken. 
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HOE KAN IK TEGEMOETKOMEN AAN DE CULTURELE   
EN RELIGIEUZE BEHOEFTEN VAN HET KIND? 

Als pleegouder moet u er ook voor zorgen dat tegemoet wordt gekomen aan de behoeften 
van het kind wat betreft de identiteit, taal, cultuur en godsdienst waarmee het zich  
identificeert.

Het kind waar u voor zorgt, zal mogelijk weinig of niets weten over uw land. Alles in  
zijn of haar omgeving zal waarschijnlijk geheel anders zijn dan in het land van herkomst.  
Sommige kinderen en jongeren zullen zelfs nooit mensen met een andere etnische  
achtergrond hebben ontmoet. Voor sommigen zal het klimaat ook volledig anders zijn. 

U kunt het kind naar zijn of haar land en cultuur vragen, bijvoorbeeld wat voor kleding hij 
of zij meestal draagt en welk eten hij of zij lekker vindt en hoe dat wordt bereid. Houd er 
rekening mee dat sommige kinderen hier echter liever niet over willen praten of nadenken. 
Als het kind uw taal niet goed spreekt, kan het nuttig zijn deze informatie te verkrijgen van 
andere mensen uit hetzelfde land van herkomst, een gemeenschapsorganisatie of via het 
internet. 

Door uw interesse en respect voor zijn of haar cultuur en identiteit te laten zien, terwijl 
u informatie deelt over de uwe, kunt u een band met het kind opbouwen.

INTEGRATIE MOET VAN TWEE KANTEN KOMEN!  

Zowel de migranten als de ontvangende maatschappij moeten zich aanpassen 
en het proces moet gebaseerd zijn op eerbied voor de fundamentele rechten, 
respect, tolerantie en non-discriminatie, zodat iedereen er de vruchten van 
plukt.  

GODSDIENST 

Als u niet dezelfde religie of cultuur hebt als het kind waar u voor zorgt, moet u hier zo 
veel mogelijk over te weten komen en nagaan hoe belangrijk deze aspecten zijn voor  
het kind. Geloofsovertuigingen kunnen ook implicaties hebben voor voeding – sommige 
voedingsmiddelen zullen verboden zijn of moeten op een bepaalde manier worden bereid 
– of voor kleding – het bedekken van benen of haar enz. 

Maar zelfs als u een vergelijkbare godsdienst hebt, dient u er rekening mee te houden dat 
er altijd individuele verschillen zullen zijn. U moet nagaan hoe graag het kind bijvoorbeeld 
wil bidden of andere religieuze praktijken wil volgen. Mogelijk zal u moeten uitzoeken of 
er in de buurt een gebedshuis is voor zijn of haar religie.
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VOEDING 

Afgezien van religieuze factoren, zal het eten dat het kind in een nieuw land krijgt  
aangeboden waarschijnlijk sterk afwijken van wat er in het land van herkomst wordt 
gegeten. Ook kunnen kinderen door angst en trauma’s hun eetlust verliezen.

Als het kind het eten dat u aanbiedt niet lekker vindt, zal u mogelijk moeten nagaan wat 
het thuis gewend was te eten (als hij of zij dat zelf niet vertelt), waar u dit eten kunt kopen 
en hoe het bereid wordt. Van dit proces kunt u allebei leren en genieten.

CULTURELE HOUDINGEN 

Sommige gedragingen van het kind of manieren waarop het reageert op situaties zullen u 
onbekend zijn. En dat geldt andersom ook. Dit kan deels komen door de manier waarop 
hij of zij zich aan de omstandigheden heeft aangepast of doordat zijn of haar culturele 
normen afwijken van de uwe of die van de maatschappij waarin u leeft. 

Het kind kan bijvoorbeeld uit een land komen waar het als respectloos wordt beschouwd 
om oogcontact te maken met personen met autoriteit, zoals ouders of onderwijzers. Dit 
kan heel anders zijn dan wat in uw land of gemeenschap normaal is. 

De grote lijst met cultuurverschillen waarmee u en het kind te maken zullen krijgen is 

complex, maar tegelijkertijd ook stimulerend. U kunt interessante nieuwe dingen leren. 
Het is belangrijk dat u elkaar de kans geeft deze verschillen samen te ontdekken. 

ONDERWIJS 

Kinderen zullen waarschijnlijk zeer gemotiveerd zijn om naar school te gaan. Sommigen 
zullen echter nooit eerder van onderwijs hebben genoten of schoolverlaters zijn. Zelfs kinderen 
die regelmatig naar school gingen, zullen zich enorm moeten aanpassen. Niet alleen de taal, 
maar ook de cultuur van de school kan geheel anders zijn en ze zullen nieuwe vakken krijgen. 

Als kinderen erg gemotiveerd zijn om te leren, kan vertraging bij de inschrijving op een 
school enorme frustratie opwekken. Ook betekent dit dat het kind lange tijd niet veel 
omhanden heeft, wat het gevoel van ontheemding en doelloosheid versterkt. 

Voor sommigen van deze kinderen zal school een uitdaging zijn omdat ze door wat ze 
hebben meegemaakt mentale gezondheidsproblemen hebben. Ze kunnen zich mogelijk 
niet goed concentreren. 

Het is voor het zelfvertrouwen en sociale leven van het kind enorm belangrijk dat het 
vrienden maakt op school. Sommige scholen hebben buddy- of mentorprogramma’s. Kijk 
of deze worden aangeboden of opgezet kunnen worden. 

De kinderen zullen waarschijnlijk meer ondersteuning nodig hebben op school, met de taal 
en met opdrachten in het algemeen. Wees alert op eventuele moeilijkheden en laat het 
kind weten dat het om hulp kan vragen wanneer dat nodig is. 

De meeste kinderen vinden snel hun weg in het onderwijssysteem, maken vrienden en 
integreren goed, en hun taalvaardigheden zullen zich snel ontwikkelen. 

DE VEERKRACHT VERGROTEN 

Het is belangrijk om samen te werken met andere professionals om de kinderen te helpen 
hun ervaringen te verwerken. 

Kinderen moeten de kans krijgen om vrienden te maken en de mensen die ze kennen te blijven 
zien. Ze moeten worden aangemoedigd om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen 
op het gebied van school, sport, vrije tijd en hobby’s. Ze moeten worden gesteund  
door bijvoorbeeld een mentor of onderwijzer. Mogelijk zullen ze een gebedshuis of een 
supportgroep van hun gemeenschap willen bezoeken om hun culturele identiteit te  
handhaven. Ook moeten ze kansen krijgen en aangemoedigd worden om hun zelfvertrouwen 
te ontwikkelen en herstellen. Bij al deze zaken kunt u het kind helpen. 
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DISCRIMINATIE EN VIJANDIGHEID 

Helaas zullen sommige kinderen en jongeren te maken krijgen met racisme en xenofobie 
(haat of wantrouwen jegens allochtonen). Dit kunnen ze tegenkomen in een meer  
algemene context, zoals in de media of wanneer ze twee mensen op straat horen praten. 
Maar het kan ook persoonlijk op hen zijn gericht, bijvoorbeeld, in de vorm van pesterijen 
van klasgenoten.

Soms zullen ze hierdoor worden herinnerd aan het misbruik of de slechte behandeling 
waaronder zij of hun familie hebben geleden in het land van herkomst, waardoor dezelfde 
gevoelens weer naar boven komen. 

Racisme kan niet alleen angst en boosheid veroorzaken, maar ook het gevoel van veiligheid 
en het zelfvertrouwen van een kind aantasten. Kinderen kunnen zich machteloos voelen 
en in sommige gevallen zelfs fysiek gevaar lopen. Praat met hen over deze onderwerpen. 
Als u vermoedt dat het kind doelwit is van racisme of discriminatie, meld dit dan op 
school, bij de politie en bij de professionals die het kind begeleiden.  

GEMEENSCHAPSORGANISATIES 

Gemeenschapsorganisaties kunnen advies geven op terreinen als gezondheidszorg, onderwijs 
en migratie. Soms hebben ze ook clubs voor jongeren en bieden ze sociale of culturele/
religieuze activiteiten aan. 

Deze gemeenschappen kunnen een belangrijke rol spelen in het ondersteuningsnetwerk, 
omdat het kind er vrienden kan maken en de banden met het thuisland kan aanhalen. Het 

kan zijn dat u een organisatie vindt die het land van herkomst van het kind vertegenwoordigt, 
maar toebehoort aan een groep die in het thuisland in conflict is met de groep waartoe 
het kind behoort. Doe onderzoek zodat u zeker weet dat het gepast is om het kind in 
contact te brengen met een bepaalde organisatie. 

Soms zullen leden van de gemeenschapsgroep al contact hebben gelegd met het kind 
voordat het bij u komt en willen zij dat contact voortzetten. Contacten moeten veilig en 
positief zijn, dus vraag als u enige twijfel hebt de maatschappelijk werker (of een andere 
relevante professional) om advies.

PROCEDURES DIE VAN INVLOED ZIJN OP KINDEREN 

Asielprocedures zijn complex en voor kinderen zullen ze buitengewoon frustrerend en 
moeilijk te begrijpen zijn. U zal daar mogelijk niet veel anders over denken. Pleegouders 
hebben een belangrijke rol te spelen door de kinderen te helpen tijdens de asielprocedure 
of aanvraag van een verblijfsvergunning. Zo moeten ze ervoor zorgen dat het kind alle 
bijeenkomsten bijwoont en emotionele support bieden. 

Dit is voor niet-begeleide minderjarige migranten uiteraard een periode vol zorgen. Ze 
willen weten of ze kunnen blijven en aan een toekomst kunnen gaan bouwen of dat hun 
asielaanvraag wordt geweigerd. 

Andere procedures, zoals de vaststelling van hun leeftijd en het volwassen worden, kunnen 
ook een grote impact op hen hebben. In deze folder kunnen we niet uitgebreid ingaan op 
deze procedures. Raadpleeg relevante organisaties en professionals die het kind hierbij 
kunnen ondersteunen.
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