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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 Soedan 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 Soedan 
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 SOEDAN? 

Alleenstaande migrantenkinderen en -jongeren uit Soedan verlaten hun land om ver-
schillende 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. 

Soedan kende vele jaren van burgeroorlog tussen het noorden en het zuiden. Het land 
heeft ook te kampen gehad met droogte, hoge inflatie en andere ernstige economische 
problemen. 

Tot voor kort werd Soedan geleid door een repressief regime dat werd beschuldigd van 
misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en genocide. In december 2018 
protesteerden mensen in het hele land vreedzaam tegen het regime, wat resulteerde in 
de afzetting van president Omar al-Bashir in april 2019. 

Veel mensen verloren familieleden tijdens de burgeroorlog. Sommigen verloren hun 
huis. Sommige kinderen zijn weggelopen of weggestuurd door hun familie om hen te 
beschermen tegen arrestatie en marteling, of om te voorkomen dat ze gedwongen 
werden lid te worden van een gewapende groep. Veel mensen werden gedood of raakten 
gewond door regeringstroepen tijdens de recente protesten.

OVER SOEDAN 

Soedan is een land in het noordoosten van Afrika. Soedan grenst 
aan Egypte, de Rode Zee, Eritrea, Ethiopië, Zuid-Soedan, de Centraal- 
Afrikaanse Republiek, Tsjaad en Libië. De hoofdstad is Khartoem 
en de totale bevolking wordt geschat op 43 miljoen. Soedan was 
het grootste land in Afrika voordat 25% van de bevolking in 2011 
voor een apart land – Zuid-Soedan – stemde.  

De cultuur combineert de praktijken en overtuigingen van bijna 600 verschillende etnische 
groepen, die communiceren in 145 talen. 

Soedan heeft een rijke geschiedenis en herbergt vele prachtige nationale parken en 
historische bezienswaardigheden. De aanwezigheid van farao’s in dit gebied gaat terug 
tot 3300 voor Christus, zelfs voordat 
hun aanwezigheid in Egypte werd 
geregistreerd. Het noorden en het 
centrale gebied van Soedan hebben 
droge woestijnen, terwijl het zuiden 
natter en groener is, met regen-
wouden en moerassen. Soedan heeft 
slechts twee seizoenen:  het droog- en 
het regenseizoen. De temperatuur 
kan tot 48 °C gaan, maar het wordt 
niet kouder dan 15 °C.

TAAL  

In Soedan worden wel 145 verschillende talen gesproken, waaronder veel Nubische talen, 
de Bedawi-taal van het Beja-volk, de Dinka-taal, de Fur-talen van Darfoer in West-Soedan 
en de Kordofaanse talen die in het zuiden worden gesproken. 

Om taalbarrières te overbruggen, zijn de meeste Soedanezen meertalig geworden. Ze 
spreken Arabisch als hoofdtaal en sommigen spreken Engels als tweede of derde taal. 
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GELOOF EN GODSDIENST 

Sinds de splitsing met Zuid-Soedan is meer dan 97% van de bevolking in Soedan moslim, 
behorend tot de soennitische stroming. Maar zelfs mensen die tot dezelfde religieuze 
groep behoren, beleven dit op verschillende manieren, afhankelijk van de orthodoxie 
van hun familie, hun persoonlijke overtuigingen, opleidingsniveau, sociale status en de 
opvattingen van religieuze leiders die ze volgen. 

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 de Soedanese samenleving. Soedanese uitgebreide families omvatten 
ooms, tantes, neven en nichten die vele generaties teruggaan. Familiebanden bepalen 
vele aspecten van het Soedanese leven, waaronder werk- en huwelijkskansen. Ouders 
hebben vaak veel autoriteit. De meeste kinderen respecteren hun ouders en oudere 
familieleden, houden zich aan hun wensen en zien het als hun plicht om voor hen te 
zorgen wanneer ze ouder worden. Jonge mensen wonen meestal thuis totdat ze getrouwd zijn. 

In veel gezinnen ervaren meisjes en jonge vrouwen minder vrijheid dan hun broers en 
gaan ze meestal op stap onder begeleiding van hun broers of neven. Maar dit hangt af 

van hoe conservatief en/of religieus het gezin is, alsook van andere factoren zoals de 
sociaal-economische status. In Khartoem bijvoorbeeld, reizen meisjes en vrouwen van 
de hogere en middenklasse zelfstandig en brengen tijd door met zowel mannelijke als 
vrouwelijke vrienden. 

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  

Soedan heeft een rijke cultuur, zozeer zelfs dat Khartoem in 2005 de titel van Arabische 
Culturele Hoofdstad kreeg. Muziek en poëzie hebben een sterke traditie in Soedan. 
Teksten zijn heel belangrijk in Soedanese muziek, met nieuwe vertolkingen die gemaakt 
worden voor speciale gelegenheden, zoals bruiloften. 

Traditionele instrumenten zijn tomtoms, rebabs en de oed (een luit). De ‘wervelende 
derwisjen’ van Soedan, volgelingen van de soefistische islam zijn over de hele wereld 
beroemd om hun religieuze dansen vergezeld van ritmisch drummen. 

Soedan was een van de vier Afrikaanse landen – naast Egypte, Ethiopië en Zuid-Afrika 
– die het Afrikaanse voetbal hebben opgericht. Atletiek is de populairste sport in Soedan 
en basketbal, handbal en volleybal zijn ook populair. 
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VOEDING 

Het basisvoedsel van Soedan zijn tuinbonen. De soorten brood en stoofpotten variëren in 
het hele land, maar kunnen bereid zijn met vlees, gedroogde uien, kruiden en pindakaas. 
Dikke soepen zijn ook gebruikelijk. Zoete desserts zijn populair en variëren van koekjes 
tot baklava (basta genoemd). Thee en sterke zoete koffie worden veel gedronken. De 
meest voorkomende drank is karkade, vers sap gemaakt van de hibiscusbloem. Maaltijden 
worden samen gegeten van gezamenlijke schotels met behulp van bestek of de rechter-
hand. In de steden is internationaal eten verkrijgbaar zoals hamburgers, pasta en ijs.

De meeste moslims eten alleen halalvlees, wat betekent dat het dier is geslacht op een 
manier die door de islam aanvaard is. De islam verbiedt de consumptie van varkensvlees 
en alcohol.

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. Eén ding is waarschijnlijk – de meeste kinderen uit Soedan zullen een 
koud middagmaal vreemd vinden.
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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 Soedanese kinderen die in Europa aankomen, kunnen de verschillen 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. Soedanese 
jongeren kunnen bijvoorbeeld voor het eerst media en advertenties ervaren met naaktheid, 
romantiek en seks.

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.
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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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