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‘En toen kwam ineens dat goede nieuws’ 
 
Sinds vier jaar begeleidt Riki van Neerven een Somalische familie in het Brabantse 
Oirschot. De vader had, als enige van het gezin, geen verblijfsstatus. Twaalf jaar 
verkeerde hij in onzekerheid. Maar toen kwam eindelijk de pardonregeling. ‘Hij zei: 
“Riki, ik ben zo moe. Je weet niet hoe moe ik ben”.’  
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‘Het was op een gure novemberdag in 2003 dat ik Sasiya uit Somalië ophaalde van het station. Ze 
was hoogzwanger van haar vierde kindje en woonde toen nog met haar man en kinderen in het AZC 
in Winsum, Groningen. We gingen naar het huis in Oirschot kijken dat haar was aangeboden, omdat 
ze een verblijfsvergunning had gekregen. Acht jaar daarvoor, in 1995, was ze in haar eentje uit 
Mogadishu gevlucht, de hoofdstad van Somalië. Weg van de bloedige burgeroorlog. In het 
aanmeldcentrum leerde ze Ismaël kennen, een man uit het noorden van Somalië. Ze werden verliefd 
en trouwden niet lang erna. In 1997 beviel ze van haar eerste kind, gevolgd door een tweede in 1999 
en een derde in 2000. Het vierde kindje zag het levenslicht in 2004 in het nieuwe huis in Oirschot. 
Ondanks het gezinsgeluk was er toch een grote zorg: Ismaël raakte na jaren uitgeprocedeerd en zou 
het land uit moeten. Sasiya heeft aan de oorlog gezondheidsproblemen overgehouden en moet 
regelmatig naar het ziekenhuis. Fysiek kan ze niet veel, waardoor Ismaël vrijwel alleen voor het 
huishouden en de kinderen zorgt. Dat hebben we op een gegeven moment ook als argument 
aangedragen voor het recht op een verblijf in Nederland: deze kinderen kunnen niet zonder hun 
vader. Zonder resultaat; het leek soms of het niet schrijnend genoeg was. 



 
Ismaël mocht al die jaren niets doen: niet studeren, niet werken. Op een gegeven moment kwam de 
Sociale Dienst er achter dat Sasiya niet alleen was, maar dat haar echtgenoot bij haar woonde. 
Ondanks dat hij nauwelijks bijdroeg aan het gezinsinkomen, werd de uitkering voor alleenstaande 
ouders ingetrokken, en moest de familie deze toelage met terugwerkende kracht terugbetalen. 
Daarnaast werd op een gegeven moment ook de huursubsidie ingetrokken en moest de lening voor 
de huisinrichting worden terugbetaald. Het gezin moest, na aftrek van huur en andere vaste lasten, 
rondkomen van 183 euro per maand. Voortdurend lag ik in de clinch met allerlei instanties: ze zijn zo 
log en dreven me tot wanhoop. Binnenkort heb ik een telefonische hoorzitting met VROM vanwege 
mijn bezwaarschrift tegen het intrekken van de huursubsidie. Die ambtenaren hebben geen flauw idee 
dat deze mensen soms niks te eten hebben. Als het echt niet meer ging, deden we een beroep op 
liefdadigheidsinstellingen zoals de voedselbank.  
Behalve de dagelijkse financiële problemen hebben Sasiya en Ismaël ook trauma’s aan de oorlog 
overgehouden. Sasiya’s vader is vermoord en ze weet niet of haar moeder, broers en zussen nog 
leven. Ismaël heeft me wel eens toevertrouwd dat hij droomt over de oorlog, over de mensen die om 
zeep werden geholpen. Maar hij praat ook over de mooie dingen van zijn land, over de boerderij waar 
hij woonde en de planten die hij kweekte. Hij heeft ooit eens een certificaat gehaald in het AZC: 
landschapsinrichting. Ik moest zo lachen toen ik hem dat woord hoorde uitspreken: land-schaps-in-
rich-ting! 
 
Verjaardagstaart 
En toen kwam ineens dat goede nieuws. Ik had die ochtend Sasiya opgehaald omdat ze steunkousen 
nodig had. Ze had bezoek en vertelde dat ze jarig was. Onderweg spraken we nog even over het 
generaal pardon. Ik zette haar thuis af en haalde snel een verjaardagstaart bij de bakker, die ik alleen 
even ging afgeven omdat ik weinig tijd had. Ismaël deed de deur open en stamelde dat de advocaat 
had gebeld. Eén van de kinderen had de telefoon aangenomen, dus hij wist niet waar het over ging. 
Of ik alsjeblieft meteen terug wilde bellen. Ik kreeg de advocaat aan de lijn, zelf een jonge vader, en ik 
vertelde dat ik net een verjaardagstaart had gebracht vanwege Sasiya’s verjaardag. ‘Dat komt dan 
heel goed uit’, zei hij, ‘want je kunt Ismaël vertellen dat hij in Nederland mag blijven’. Ismaël was 
sprakeloos. Het is nog maar een paar dagen geleden en ik raak er nóg door ontroerd. ‘Riki, ik ben zo 
moe. Je weet niet hoe moe ik ben’. Dat is wat hij zei. En ik vertelde hem hoe oneindig veel respect ik 
voor hem heb. Dat hij al die jaren zo positief is gebleven, ondanks twaalf jaar van onzekerheid, van 
vernederingen bij de Sociale Dienst, pietluttigheden over geld. Ik zei: ‘Je mocht misschien niet werken 
en niet studeren, maar je was en bent onmisbaar voor je gezin. Zie ’t dan maar zo’. Later hoorde ik dat 
Ismaël al om zeven uur naar bed was gegaan, en aan één stuk door had geslapen. 
 
Nu gaan we ons alleen nog maar met opbouwende zaken bezighouden. Binnen enkele weken ligt 
Ismaël’s pasje op het gemeentehuis in Oirschot. De buurt gaat een feestje organiseren. Ismaël kan 
beginnen aan een inburgeringscursus en een leer-werktraject. Hij wil dolgraag aan de slag, liefst bij 
een boer of een kweker. Ik zie zijn toekomst zonnig tegemoet. Hij is een man die je in je hart sluit.’ 


