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Samenleven
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Haak- en naaicafé 

zonder woorden

Duo-voorzitsters Marie-Josée en 
Sabien speuren gespannen door het 
raam van hun zaal de parking af, 
samen met vijftien van hun KVLV-
leden. Ze verwachten acht asielzoek-
sters van Opvangcentrum Valkenhof 
in Overpelt en hun twee begeleid-
sters. De Lindelse brei- en haakcoa-
ches zitten verspreid rond de tafel, 
op de tafels wachten doorzichtige 
plastic boxen vol gekleurde bolletjes 
haakgaren en haaknaalden. Linda 
spreidt patronen om stof te knippen. 
“Op één avond een kleedje naaien, 
te beginnen met patronen tekenen, 
zou dat wel lukken?”, vragen ze zich 
af. Plots neemt het geroezemoes 
toe: “Ze zijn er!”. Sabien en Marie-
Josée zorgen ervoor dat iedereen op 
de juiste plaats terechtkomt. Iedere 
bezoekster wordt omringd met 
lokale KVLV-vrouwen, met de haak-
pennen in de aanslag!

 “We haken vandaag  een boom,” 
vertelt Marie-Josée, terwijl Sabien 
een grote tak krulwilg in de lucht 

steekt. “Mét vogeltjes en slingers 
voor de versiering. Na afloop mogen 
onze gasten hem meenemen naar 
het Valkenhof. Maar eerst even ken-
nismaken…” haast ze zich, want de 
haakgrage dames zijn al volop aan 
het tonen hoe je een haaknaald vast-
houdt, de eerste lus en een ketting 
haakt, een vaste, een ringetje, ….”. 
Met handen en voeten, tonen én tes-
ten, maken de KVLV-vrouwen en hun 
gasten hun eerste steken.

Animatie aan 
de naaitafel
Op initiatief van de Vrouwenraad 
nam KVLV contact op met enkele 
Rode Kruis-centra om na te gaan wat 
ze als organisatie met stevige platte-
landsroots voor vrouwelijke vluchte-
lingen kan betekenen. Hierop volgde 
dit voorjaar een bezoek aan het 
Valkenhof. Het eerste contact met 
de bewoners verliep nog wat stroef: 
“We spraken niet dezelfde taal en we 
wisten niet wat we van elkaar moes-

“WanNeEr we opmerken dat Zohal 
prachtig kan borduren, komen we 
spontaAn op het ideE om oOk de 
asielzoekers zelf les te laten 
geven aAn de KVLV-vrouwen”

Het is een speciale avond voor de KVLV-vrouwen van Overpelt. 
Vandaag haken ze een mooie boom, samen met enkele asielzoekers 
uit het opvangcentrum uit de buurt. En na een weifelende start zit 

de ambiance er helemaal in!  
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ten verwachten”, zegt Sabien. Dat 
was deze avond wel anders!

Ria informeert of deze vrouwen met 
een naaimachine kunnen stikken. 
Blijkbaar zijn stoffen te duur en naai-
machines te prijzig om aan te kopen 
voor het asielcentrum. Dat antwoord 
maakt veel reacties los. Linda wil 
vrouwen in het asielcentrum wel 
leren naaien. “Je kunt van tweede-
handskleding ook nieuwe dingen 
maken. En misschien vinden we naai-
machines via de kringloopwinkel, of 
zullen we een inzameling doen van 
naaimachines die niet meer gebruikt 
worden?” Tijdens het gesprek merkt 
Linda op dat de blikken van de 
Afghaanse Zohal* (35) en de Iraakse 
Hiba* (24) al even op de naaitafel 
gericht zijn. Lea nodigt beide vrou-
wen uit bij het naaigroepje. Hiba 
blijkt heel geïnteresseerd in de 
demo. Want naaien kan ze, maar stik-
ken niet, gebaart ze, terwijl ze met 
haar hand een draaiende beweging 
maakt als van het draaien aan het 
vliegwiel van een naaimachine.

Zohal maakt dan weer duidelijk dat 
ze geen patronen nodig heeft. ‘Ik 
knip het stof op het oog’, maakt 
ze ons in gebarentaal duidelijk. Ze 
neemt een strookje afval van een 
stofje met leuke kinderprint, 25 cm 
op 3 cm groot, en knipt er gezwind 
een mini-kleedje en broek uit. Trots 
legt ze de verschillende onderdelen 
op tafel zoals ze genaaid moeten 
worden, en tilt haar lange kleed 
omhoog om te bewijzen dat zij 
op die manier al haar eigen kleren 
naait. Wat later op de avond zie ik 
hoe ze een blauw servetje prachtig 
heeft versierd met borduurwerk. 
Enkele andere vrouwen schuiven 

meteen bij om te kijken en spontaan 
komt het idee om bij een volgende 
ontmoeting de asielzoeksters iets 
aan de KVLV-vrouwen te laten 
leren, zoals deze borduurtechniek. 
Valkenhofvrijwilligster Magda ziet 
het helemaal zitten.

Hoe samenwerken 
verhalen losmaakt
De aandacht voor het naaiwerk 
verschuift na een tijdje naar kleedge-
woonten. Hiba diept haar smartpho-
ne uit haar zakken. Ze toont ons fier 
hoe ze zich kleedt bij feesten. Haar 
ogen stralen als ik haar prachtige 
kapsel bewonder. Als iemand haar 
zegt dat ze het jammer vindt om zo’n 
mooie haren te verstoppen onder 
haar hoofddoek, beklemtoont ze 
zelfbewust “Ik doe dit omdat ik mos-
lima ben, ik vind dat niet erg”. Hiba, 
die nu 7 maanden in ons land ver-
blijft met haar man en haar drie kind-
jes, kent al enkele woorden Engels. 
Daarom springt ze soms bij als ver-
taler van andere vrouwen van het 
Valkenhof. Met het vertaalprogram-
ma op haar smartphone trekt ze het 
boeiende gesprek weer vlot wanneer 
het even stokt. Ze heeft een lang 
verhaal, intens droevig, waarvoor 
de tijd die ons rest te kort is. Dat ze 
moest vluchten uit Irak omdat haar 
kinderen aan de schoolpoort opge-
wacht werden om hen te ontvoeren 
en op te leiden tot Syriëstrijders, bij-
voorbeeld. We begrijpen allemaal dat 
ze dit risico niet wilde lopen.

De taal van het hart
Het was een lachende groep vrou-
wen die dit haak- en naaicafé afsloot. 
Niet alle asielzoeksters zijn bereid 
hun verhaal te vertellen of kunnen 

erover praten. Sommigen spreken 
alleen de taal van herkomst, anderen 
willen liever niet op de foto, maar 
allemaal waren ze enkele uren met 
hun gedachten weg van hun zorgen. 
De KVLV-vrouwen genoten zichtbaar 
van het resultaat van hun coachwerk, 
sommigen waren ook blij met hun 
interessante babbels. Maar de taal 
van het hart overheerste: gedul-
dig luisteren, gebaren proberen te 
begrijpen, en een dikke knuffel bij 
het afscheid!

*De namen van de vluchtelingen zijn 
fictief, omwille van privacyredenen.

Ongeveer een derde van de 
asielaanvragen komt van vrou-
wen. Zij vragen vaak bescher-
ming om dezelfde redenen als 
mannen, maar sommigen komen 
ook in aanraking met problemen 
die specifiek vrouwen treft: 
genitale verminking, verkrach-
ting, eerwraak, …
De Vrouwenraad deed in 2010 
onderzoek naar de leefsituatie 
van de vrouwen in de Belgische 
opvangcentra. Hieruit bleek 
dat vrouwen zich er vaak in een 
kwetsbare positie bevinden, dat 
er te weinig privacy is en geen 
aangepaste infrastructuur.
Om deze vrouwen uit hun iso-
lement te halen en hun zelfver-
trouwen te vergroten, wordt in 
asielcentra een vrouwenwerking 
uitgebouwd. 

‘Vrouwen ontmoeten vrouwen’
‘Als je je eigen huis hebt moeten 
verlaten, is het belangrijk om je 
welkom te voelen in je nieuwe 
huis. En je voelt je pas welkom 
als je wordt opgenomen in de 
nieuwe gemeenschap op basis 
van gelijkwaardigheid en res-
pect.’ (Uit: Vrouwen ontmoeten 
vrouwen’). Deze publicatie van 
de Vrouwenraad kun je downloa-
den: via www.vrouwenraad.be .
Als groep op zoek naar een 
samenwerking met een asielcen-
trum? Neem contact met 
irom@ons.be

“SomMigen praten enkel de taAl van 
hun herkomst, anderen maken met 
veEl gebaren duidelijk wat ze wil-
len zegGen. MaAr alLemaAl zijn ze met 
hun gedachten eEn paAr uUr weg van 
hun zorgen”


