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het SMG-bulletin. In ons
gebouw zitten nog drie
andere organisaties nl.: het
Vluchtel ingenwerk, Amnesty
en Gered Gereedschap.

Hoe komen vluchtelingen
binnen?

"Legaal op een visum , waar
door ze tijde lijk kunnen bl ij
ven en asiel aanvragen . Of
illegaal met de trein , of een
boot. Via via komen ze bij de
SVG terec ht omdat Gronin
gen gunstiger bekend staat
dan de grote steden in het
westen. Door het VVV kan-

gang van zaken en door me
er meer in te verdiepen was
ik zo kwaad geworden dat ik
besloten heb me te gaan
inzetten voor vluchtelingen".
Wim: "AIvijf of zes jaar ben ik
aktief lid van Amnesty Inter
national. Onze groep wilde
graag een eigen ruimte heb
ben voor Groningen. Die
hebben we gezocht en
gevonden en vanwege aller
lei administratieve regelin
gen hebben we er een stich 
ting van gemaakt. De Stich
ting Mensenrechten Gron in
gen. Ik ben bestuurslid en
één van de redacteuren van

Een gesprek met Wim Maat
en Jieldou v.d. Berg

Hoe zijn jullie bij dit werk
betrokken geraakt?

Vluchtelingenwerk is vooral
onderdak zoeken

moment in Beyum . Tenslotte
kunt U verspreid over de
krant wat zakelijke informatie
over het vluchtelingenwerk
vinden. We hopen dat U deze
krant met veel interesse en
plezier zult lezen en wensen
U plezierige feestdag en.

De redaktie

Zoals U waarschij nlijk al weet
probeert de redakt ie in het
kerstnummer altijd een
onderwerp te behandelen
dat wij "humaan" noemen.
Het heeft vaak betrekking op
een groep mensen die het op
de één of andere manier niet
makke lijk heeft in het leven
of waar we met al onze dage
lijkse bezigheden niet zo
vaak denken. Dan kunnen
mensen zijn die dicht in de
buurt wonen (bijv. ouderen in
onze dorpen), maar ook
mensen die wat verder van
ons afstaan .
Deze keer hebben we het
over vluchtelingen. Mensen
die de meesten van ons niet
dagel ijks tegenkomen, maar
die nogal in de belangstelling
staan de laatste tijd. Aller
eerst hebben we twee men
sen geïnterviewd die ons
over het vluchtelingenpro
bleem kunnen inlichten. Het
zijn Jieldou van den Berg, als
vrijwilligster werkzaam bij de
Stichting Vluchtelingenwerk
in Groningen (SVG) en Wim
Maat eveneens vrijwilliger bij
de Stichting Mensenrechten
Groningen (SMG). Ook heb
ben ze een stukje geschre
ven over vluchtelingen die ze
in huis hebben (gehad). Deze
stukjes zult u verderop in de
krant aantreffen.
Voorts kunt U een kort
gesprekje lezen dat we heb
ben gehad met wethouder
Janssen over het vluchtelin
genbeleid van de Gem. Ten
Boer. Een belangrijke plaats
in de krant neemt het dag 
boek van Ayse Yildiz in; ze is
Turkse en woont op dit

Met deze titel - een variatie
op het bekende Groninger
spreekwoord "aander luu
bin ook luu" - willen w e het
kerstthema van de G & T in
1987 aan kondigen.

Vluchtelingen zijn ook mensen

Jieldou : "Ik kende het gezin
Sarma, dat uitgewezen zou
worden. Zij zijn in een Katho
lieke kerk in Beijum geplaatst
om dat te voorkomen. Als de
heer Sarma toegelaten zou
worden tot een hogere op lei
ding en zijn Neder lands zou
opvijzelen zou het gezin
mogen blijven. Hij is hier in
geslaagd en het gezin is dus

1- --1 geb leven. Maar door de hele



Vietnamese vluchtelingen in een opvangcentrum

Hoeveel geld krijg t een
vluchteling?

wordt geweerd. Het zou
natuurlijk leuker zijn als Gro
ningen tegen een vluchteling
kon zeggen : er is nog wel
plaats in b.V. Ten Boer,
temeer daar het de
gemeen te niets kost. Wie
weet !"

"Tot 15 april ontv ing hij bij
stand. Nu ontvang t hij
f 445,- per maand en
f 150,- per kwartaal voor
kleding. De gemeente zorgt
dan voor huisvesting en ver
zekeringen. Ervan uitgaande
dat vluchtelingen helemaa l
niets bezitten, behalve de
kleren die ze aan hebben, is
dit natuurlijk niet veel. Alle
kosten worden door WVC
betaald.
In de ROA wordt ook gestel d

Wat is er op 15 april veran
derd ?

wat anders. We praten dus
voor een gedeelte in de verle
den tijd ."

"Toen is de zogenaamde
ROA-rege ling van kracht
geworden. Dat betekent:
Regeling Opvang Asielzoe
kers . Deze regeling is inge
steld omda t er teveel vluch
telingen kwame n en het wes
ten van het land overbelast
raakte . Men wil dus spreiden
over het hele land en daarom
is gevraagd aan alle gemeen
ten om per 1000 inwoners 3
vluchtelingen op te nemen.
Verder zijn er plm. 6 t ijdeli jke
opvangcentra ingericht, hoe
wel slecht.
Groningen heeft 40 plaatsen
gemaakt en zit nu "vol ".
Iedere nieuwe vluchteling

Geeft de huisvesting pro 
blemen?

dan verder bij het zoeken van
huisvesting, een advocaat,
het tolken bij de politie en de
aanmelding bij de sociale
dienst. Zoveel moge lijk
wordt zijn verhaal gecontro
leerd. Het rapport gaat dan
naar het ministerie en begint
het wachten op een uitge
breid verhoor. Dat kan wel
een jaar duren ."

"In eerste instantie proberen
we de vluchteling onder te
brengen bij een gastgezin.
Met zo'n gastgezin worden
duidel ijke afspraken
gemaakt b.v. met betrekking
tot een vergoed ing of de duur
van het verblijf. Daarna wordt
naar blijvende woonruimte
gezocht. Maar sinds de afge
lopen 15 apri l lopen de zaken

Uit welke landen komen de
vluchte lingen?

Wat gebeurt er als een
vluchteling zich aanmeldt?

toor of de politie worden ze
naar ons doorverwezen. Ze
verwarren het VW nogal
eens met de WN (= Vereni
ging Vluchtelingenwerk
Nederland). Als ze via Schip
hol binnenkomen worden ze
vaak - na een snelrechtpro
cedure - teruggestuurd naar
het 1e land van opvang. Een
contactambtenaar van het
ministerie van justi tie regelt
dat. Het gebeurt wel, als ze
naar de grens worden bege
leid per auto , dat ze dan snel
ler terug zijn in Amsterdam
(illegaal) dan de bege lei
dende polit ie."

"Eerst wordt zijn komst
geme ld bij de vreemdelin
genpoli t ie die een kort ver
hoor afneemt , vingerafdruk
ken maakt en een foto
neemt. De SVG praat met de
vluchte ling. Als het een eco
nom ische vluchteling betreft
wordt hij als cliën t gewei
gerd. Alleen bij vrees voor
vervolg ing wordt hij geac
cepteerd. Een van de leden
van de SGV begele idt hem

"Het laatste halfjaar komen
er veel Ghanezen, maar we
hebben in Groningen ook
Somaliërs, Polen, Yougos la
ven, Palestijnen, Koerden,
Turken,Armeniërs, Tamils en
Chilenen. Als je bedenkt dat
er volgens Amnesty in zo'n
honderd landen mensen
rechten worden geschonden
begrijp je wel dat er erg veel
nationaliteiten hier aanko
men. "

Loonbedrijf
N. Groothoft

Voor aluw loon- en
graafwerkzaamheden

It slootonderhoud
It maaidorsen
It grond transport

Lageweg 22
9798 TG Garmerwolde
tel.: 050-421535
b.g.g. 05902-1634

GEZIEN ..,
da t u b ij V os O p t iek meer b ril
kr i,g l voo r uw g eld
Gro te keu ze in uit ers t be
raaib are monturen va n
de bekende merk en
met bet ro u....... ba re
qara nne e n
servree

• Opel Corsa TR 1.25 2 drs.
1983 f 11.950,-

• Opel Kadett Caravan
1.35 GL 5 drs. 1985
f 19.950,- - Opel Kadett
L5 1.25 3 drs. 1985
f 17.950,-

• Opel Ascona 1.65 4 drs.
1983 f 14.950,-

• Opel Rekord 2.05 + LPG
1984 f 17.950,-

• Ford Escord 1.1XL Bravo
3 drs. 1983 f 11.950,- 
Ford Escord 1.3 Laser 5
drs. 1985f 17.500,-

Rondeboslaan 5, Delfzijl
05960-31031, na 18.00 uur

de heer Holt 05967-2929



Neijoarsveziede Thesinge

Goede uitvoering van "Wester"

/

Het bestuur.

bij langs gaan. Ook dit jaar
wordt U weer getrakteerd op
brandewien met rozien'n. De
winnaars van de fotowed
str ijd zullen dan ook bekend
gemaakt worden. Daar het
aantal zitp laatsen beperkt is,
is het raadzaam om van te
voren kaarten te halen. Tot
ziens op 9 januari.

siast en gaf de spelers na
afloop een staande ovatie.
Het "hu isorkest" van "Wes
ter", het tr io "Albeklass"
zorgde, totdat de kleine uur
tjes alweer wat langer wer
den, voor een gezell ig feest.
Binnenkort begint "Wester"
weer met de repetities voor
het openluchtspe l op 15 en
16 juli 1988. Tot dan!!!

Janna Hazeveld

Op 12 dece mber gaf rederij 
kerskamer "Wester", voor
een volle zaal, haar jaarl ijkse
zaaluitvoering in dorpshuis
"de Leeuw". Spe lers: Jant je
Terpstra, Cathar ina Veen
stra , Jantje van Weerden ,
Rensje Werdekker, Jan Jan
sen, Cees Klei en Piet van
Zanten . Regie: Hannie
Havenga, souf leusse Pia
Pops, grime Jantje van
Weerden.
Het stuk "Pas op voor de
buren" werd zeer goed en
vlot gespeeld. Er was veel
zorg besteed aan het decor:
er werd gespeeld met een
"proscenium" (toneelge
deelte vóór het gordijn). Het
publiek was laaiend entho u-

De Neijoarsveziede van de
Vereniging voor Dorpsbelan
gen Thesinge zal worden
gehouden op zaterdag 9
januari 1988 in café "Molen
zicht". Aanvang 8 uur. Kaar
ten à f 2,5 0 voor leden en
f 5,- voor niet- leden zijn
vanaf 2 januari verkrijgbaar
bij Roelie Dijkema, G.N.
Schutterlaan 22. Het duo Jan
Luiken Bos en Jos Meulman
zullen die avond voor ons
optreden. Zij brengen Gro
ninger liedjes en zijn bekend
van het Groninger liedjesfes
t ival in Delfzijl. Ook worden
hun platen wel gedraaid op
Radio Noord.
Tomasvoar en Pieternel zul
len ook dit jaar weer aanwe
zig zijn. Zij zullen de dingen
die in 't dorp gebeurd zijn in
het afge lopen jaar nog eens

de buren in aktie (foto : Janet Jan

sen)

Elisabeth Foeken
Tineke Werkman

ik natuurlijk veel na over die
mensen , ik kan hun verhalen
niet zomaar van mij afzet
ten".
Wim : "Voo r mij is het onge
veer een halve baan. Maar
mijn werk is admin istratief en
daardoor minder zwaar. Ik
kan dit nog wel even vo lhou
den" .

P.S.: We hebben Jildou en
Wim op 10 december geïn
terviewd. Toevalligerwijs
was dat precies 39 jaar nadat
de universele verklaring van
de rechten van de mens is
uitgegeven door de Ver
enigde Naties. 10 December
is dus de dag van de men
senrechten.

Wat gebeurt er in 1992 ?

"De SVG blijft zorgen voor de
jur idische zaken en Humani
tas, een vereniging voor
maatschappelijke dienstver
lening , gaat de sociale bege
leiding verzorgen. Hoe dat
gedaan moet worden nu de
vreemdeling niet mag inte
greren in de samenleving is
nog onduidelijk.
En hoewel de ROA regeling
officieel 1 novembe r van
start is gegaan heeft de
gemeen te Groningen nog
niet daadwerkelijk een huis
besc hikbaar gesteld. Vluch
telingenwerk blijft dus onder
dak zoeken voor asielzoe
kers. Zo heeft Wim nu een
Ghanees op kamers."

Besteden jullie veel tijd aan
dit werk?

dat de opvang sober moet
zijn, geen aanzuigende wer
king mag hebben en dat de
asielzoeke r niet mag integre 
ren met de samenleving."

Wat kan de SVG nu nog
doen?

Als in 1992 de grenzen van
EG landen wegvallen zullen
er wel veranderingen optre
den. Het wordt dan veel
moe ilijker mensen naar het
1e land opvang terug te stu
ren, want dat ligt vaak in
Europa. We hebben geen
idee hoe dat zal gaan .

Jildou: "Officieel 15 uur per
week, maar in de prak tijk is
het veel meer. Er komt zoveel
bij te kijken, er moet zoveel
geregeld worden dat je dat
niet eenvoudig op bepaalde
uren kan doen. Verder denk

SLAGTER INTERIEUR'VERZORGING
VOOR VOLOP WOONPLEZIER

In onze zaak presenteren wi j u een totaal kollektie
meubelen en woning textiel.
Meubelen
Hebben wij te kust en te keu r. Van opwindend modern
tot st ij lvol klassiek. Graag staan wij u mei raad
en daad terzijde .

U ZIET, SLAGTER IS HET ADRES VOOR
UW GEHELE INTERIEUR!

~1!!gi~!:,r
sladsweg 63, 9791 kb ten boer betimmeringen

Van gord ijnen l ot tapijt
Ja , ook hier bieden wij u
een volled ig pakket.
Tapijten , vitrages ,
go rdi jnen , zonwering,
matrassen, dekbedden,
enzovoorts. Stuk voo r
stuk kwaliteitsart ike len
van alom bekende merken .

Onroerendgoedburo

R. v.d, Veen Thesinge

- Bemiddeling bij aan-
en verkoop van:

* woonhuizen
* boerderijtjes
* bedrijfspanden
* agrarisch O.G.

- Verzorging van hypothe
ken voor div. banken.

- Aanvragen en verzorgen
van gemeente garantie.

R. V.D. VEEN,
Kapelstraat 7,
9797 PJ Thesinge.
Tel.: 05902-2689 (gedl.
door de Ned. Fed. van
Makelaars in onr. goed)



"Ze weten niet beter•.."
Twee categorieën vluchtelingen

Gedurende een paar maan
den ben ik tijdelijk opvanga
dres geweest voor nieuw
aangekomen asielzoe kers.
Er heeft in die periode een
jonge Somaliër bij ons
gewoond . Het was prettig
dat hij Engels sprak, wat de
communicatie een stuk
gemakkelijker maakte. Het is
een ervaring geweest die ik
niet graag had willen missen.
Afgez ien van het feit dat ik al
die tijd niet heb hoeven
afwassen omdat dat voor mij
gedaan werd , kreeg ik een
schat aan informatie over
een cultuur en een land waar
ik voorheen zo goed als niets
vanaf wist. Hij was Islami
tisch en ik heb veel vreemde
ideeën wat betreft dit geloof
overboord moeten zetten.
Eén van de dingen die mij het
meest zijn bijgebleven is het
respect wat hij had voor
leven. Dit respect, voortge
kome n uit zijn geloof, was
niet een aange leerd iets dat
je moet vertonen, als je later
in de hemel wil komen, maar
was bij hem volled ig geïnte 
greerd in zijn hele persoon
lijkheid en in zijn manier van
leven. Hij vertelde mij dat als
hij per ongeluk een dier had
gedood, b.v. door het aan te
rijden, hij die dag geen vlees
at, om het leven wat door zijn
toedoen verniet igd was te
gedenken. Zijn visie op het
eten was ook erg verschi l
lend van de onze. Hij schepte
alt ijd een bescheiden hoe
veelheid op zijn bord. Hij ver
zekerde mij dat hij het heel
lekker vond maar dat hij,

zolang er nog zoveel mensen
op de wereld waren die hon
ger leden, door meer op te
scheppen dan zijn lichaam
nodig had, zich voedsel
toeëigende dat hem niet toe
kwam.
Ik zou nog heel lang door
kunnen gaan met het herin
neringen ophalen aan deze
bijzondere logée, maar vol
sta ermee dat dit respe ct
voor leven niet alleen betrek
king had op dieren en plan
ten maar ook op die mensen
die hem in zijn land vervolgd
hadden en hem in de gevan
genis hadden gegooid. Toen
ik hier over mijn boosheid uit
te, zei hij, "je moet ze niet ver
oo rdelen, ze weten niet
beter. "

Jieldou van den Berg

Stoomfluitjes
TE KOOP:
een partijtje hardschilde gele
stambonen, nieuwe oogst.
Prijs f 15,- per sp int.
P. de Vries, Dorpsweg 51,
Garmerwo lde.

TE KOOP:
Aquar ium. M. Hofstede,
G.N. Schu tterlaan 28,
Thesinge.

Wist U dat:
- U g rat is boerenkool kunt afha

len bij C. R. K lei. Oude Rijks 
weg 33 in G arm erwo ld e?

1. Uitgenodigde vluchtelin
gen

Als gevo lg van internationale
overeenkomsten worde n
deze mensen zonder meer
toegelaten in Nederland. b.v,
Vietnamese bootvluchtelin
gen. De overheid verzorgt
hun opvang en zij krijgen
dezelfde rechten als Neder
landers.

2. Individuele asielzoekers

Zij melden zich bij de over-

Kerkdiensten
Gerefor_e el'de kerk
Thesinge .G .... erwo ld e

24 cec : 20.30 u. Kerstnactttzanqotenst in
oe Nederlands Herv ormde kerk te
Thesinge , m.m.w. muz.ekve remqinq
HJuliana-.
22 .00 u. Kerstnacht zangd ienst in de
Nederland s Hervormde kerk te
Garmerw oroe. m.m.v.
muziek vereniging MOe Harm c r ne".

25 dec : 11.00 u. dr. Van Oeveren. Leek .
26 dec : 11.oo u.Gezinsdienst. m.m,v. het

zangkoor .Lovende Stem men ".
27 dec : 9.30 u. ds. Nagelkerke . Haren.

14.30 u. ds . De Jonge. Siddeoeren .
31 dec: 19.30 u. drs.Schettens .Glimmen .

1 }an:?
3 jan: 11.00 u. dhr . Groenevete . Leek.

14.30 u. ds. De Jonge. Stddeburen.
10 jan: 9.30 u. cand . mw . worters.

Groningen.
14.30 u. drs. Scneuens. Glimmen.

17 jan: 9.30 u. ds. Nagelkerke. Haren.
14.30 u. dr. Van Oeveeen. Leek
(voorbereiding HA).

24 jan: 9.3Ou. ds. Overeem. Haren (HA ).
14.30u. ds. Visser. Uithu izen
(nabetracht ing H.A.).

31 Jan: 9.30 u. ds . Jans. Gron ingen .
14.30 u. ds . Breernan. Bedum.

He n . Gemeente
The.lnge·G.... eeerwelde

~ijc : Thesinge 10.00 u. ds.
C. de Vries-Batenburg, rn.rn.v.
Gemengd koor Ten Boer.

25 dec: Garmerwo lde 10.00 u.
zie Thesnçe.

25 dec: Garmerwo lde 16.00 u,
kinderkerstfeest m .m.v.
zondagschool.

heid aan maar het kan jaren
duren voor zij de beslissing
horen dat ze zich hier mogen
vest igen. Intussen krijgen ze
een minimum-uitker ing maar
ze moge n niet werken of stu
deren. Als ze niet kunnen
bewijzen dat ze vluchteling
zijn worden ze terug
gestuurd naar het land van
herkomst. Voor opvang ,
huisvesting en taallessen zijn
ze op particuliere organ isa
ties aangewezen, b.V. de
SVG.

27 dec : Garmerwolde 10.00 u.
ds. J . Buskes, Middelstum.

31 dec : Thesinge 19.00 u. ds.
de Vries-Batenburq,

3 jan: Garmerwolde 10.00 u. dienst
voorbe reid en gedaan door
gemeenteleden.

10 jan: Thesinge 10.00 u. ds.
C. de Vries-Batenburg.

17 jan: Garmerwolde 10.00 u. ds .
C. de Vries-Batenburg,

24 jan: Thesinge 10.00 u. prof.
dr. W. Nijenhuis. Haren.
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Goederen gebracht
in de L. V.d. Veenstraat 3
Garmerwolde
(050-4 13045
worden vrijdagavond
thuis gebracht

Tevens:
Suède-reiniging,
stoppage en
kledingrepara tie

Goed voor uw goed

"Hé Jan, hebben de buren
nu alwéér een nieuwe bank?"
Nee! Want door het unieke leervert-proc eoé van Allround Lederservice is hun bankstel
weer als nieuw .
Duur? Nee. zeker niet in verhouding met de aanscha fprijs . Bel voor meer informalle
050-424205

ffi\[L[L 0 (UJ[M[D)
LEDER
SERVICE

Oude Rijksweg 20 9798 PB Groningen / Garmerwolde

~
t BLOEM-

KWEKERIJ

FIRMA VEENSTRA
Ga.merwolde 050-416280

Biedt een
volledig
assortiment
voor
uw tuin



Ook"gewoon gezellig"

«RIlURTHERm
- Centrale verwanning

- Sanitaire installaties

- Loodgieterswerken

- Service en onderhoud

REDAKTIE
ADRESSEN
Redaktie Garmerwolde :
Carel Hazeveld, Peta Jurjens,
Ehsabeth Foeken, Detta v.d. Molen.
Janet Jansen (totoçraaü. Tineke
We rkman.

Redaktie Thesinqe:
Kees Faber ,
Andries v.d. Meulen (totoq raaf),
Joanne v.d. Meulen,
Truus Top, Joep de Bree
Chrétien Schou teten. '

Eind-redaktie Garmerwo lde:
Elisabeth Foeken,
L. v.d. Veenstraat 2.
tel. 050-4 16355.

Eind- redaktie Thesinge:
Kees Faber, Kapelstraat 5,
tel. 05902-2257.

Administratie: Peta Jurjens,
L. v.d, Veenstraat 15,
9798 PK Garmerwo lde,
tel. 050- 416094.
Bank: Rabo Garmerwold e,
rek.nr. 32.07.05.749
giro v.d. bank 916938.

Abo nnementsgeld f 17.50 p.j.

Kopij inleveren:steeds vóórde
158 van de maand.

Donateur worden?

Wilt u donateur worden van
de Stichting Vluchtelingen
werk in Groningen? Maakt u
dan een bedrag over op giro
3180762 t.n.v. Stichting
Vluchtelingen werk Gronin
gen onder vermelding
"fonds". Adres: Maurits
straat 15, 9724 BH Gronin
gen. Bij een bijdrage boven
f 20 ,- krijgt men jaarlijks een
vers lag van de werkzaamhe
den van de Stichting toege
zonden. De Stichting Men
senrechten Gron ingen heeft
als adres Mauritsstraat 15,
9724 BH Groningen. Tele
foon 050- 144456, giro
5006398.

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga

Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050-416425

Als men mij vraagt of het leuk
is een vluchteling in huis te
hebben zeg ik zondermeer
'ja' . Twee jaar geleden ver
huurde ik voor het eerst een
kamer aan een erg aardige
Chi leense jongen. Van Pino
chet wist ik uiteraard één en
ander af, maar hij heeft mij
veel verteld over het dage
lijkse leven in Chili en hoe dat
in negatieve zin beïnvloed
wordt doo r het huidige regi
me. lnmiddels is hij getrouwd
met een Nederlands meisje
en leert voor ziekenverzor
ger. Na hem kwam er voor
een korte periode een Soma
lische jongeman. Mijn eerste
blunder beging ik toen ik ver
onderstelde dat het er in
Somalië net zo fanat iek isla
mit isch toegaat als in bijvoor
beeld Saoedi e Arabië. In
Somalië moet men daar niets
van hebben! Later begreep
ik van hem en andere Soma
liërs dat wat nu Somalië is
maar een deel is van een

aquaterm installaties bv

telefoon (050) 41 3232

vroeger veel groter rijk, dat
door de ko loniale machth eb
bers in vijf stukken is ver
deeld .
De volgende vluchteling was
en is een Ghanees. Ik wist
nauwelijks iets van Ghana af.
Inmiddels heb ik Ghanees
leren eten, weet ik dat veel
Surinaamse woorden afkom
st ig zijn uit Ghana, dat onze
gewoonte er katten als huis
dier op na te houd en uiters t
bizar is, dat de militairen in
Ghana twee keer de macht
hebben geg repen en die met
geweld vasthouden, dat...
In dit korte bestek is het
onmo gelijk op te sommen
wat ik van vluchtelingen heb
geleerd. Vele uren hebben
we zitten praten, over hun
landen, over de gewoont en
daar, over vervo lging. En
over hun heimwee. de wens
terug te willen maar niet te
kunnen. En over hun onze
kere situatie hier, het niet
weten of ze hier kunnen bl ij-

Flensburgweg 16

9723 TN Groningen

ven. Denk niet dat we voort
durend 'zw aar' zaten te
bomen, vaker was het 'ge
woon' gezell ig, dronken we
een pilsje, keken we tv. De
kooklucht van Ghanees eten
is niet alt ijd aangenaam,
vooral niet als er 's ochtends
om acht uur al gekookt
wordt. Maar misschien moet
ik eens vragen hoe spruiten
ruiken voor een Ghanees .

Wim Maat

Uit het dossier
vandeSMG

Paula en Lies hebben Ach
med - een gevluchte Koerd
uit Turkije ontmoet en praten
daarover terw ijl ze een
drankje drinken op een zon
nig terras.
Paula: Weet je dat Achmed
20.000 gulden moest betalen
om hier te komen?
Lies: Wat een slome, Bij de
NBBS kost een retourtje Tur
kije 570 gulden ,
Paula: Ja, maar hij wordt ver
volgd. Hij kan toch niet dood
leuk even een paspoort
halen, een visum regelen en
een ticket kopen. Hij moet
alles via een smokkelaar
regelen .
Lies: Goh, spannend, Hoe
ziet hij eruit?
Paula: Drie maal raden welke
kleur ogen.
Lies: Bruin natuur-
Iijk...en...mmm...donker
haar...en een snor. ..en moo i
slank .
Paula: Precies. En hij sleept
een beetje met één been .
Lies: Een minpuntje.
Paula: Hij is op de kop aan
een ventilator gehangen.

*•••••••••••••••••••• *
* ** ** ** ** ** ** ** *: Wij wensen allen fijne :
* feestdagen en een *
: voorspoedig 1988 :

* ** ** ** ** ** *: Schildersbedrijf :
: H. HOFSTEDE :
* *: verf - glas - behang :
,. klompen - laarzen ,.
: G. N.Schutterlaan 28, :
,. Thesinge ,.
: telefoon05902-1957 :,. ,.,. ,.,. ,.,. ,.
* ••••••••••••••••••• *



Vluchtelingen in de Gem. Ten Boer?
Na ber ichten in de media
over de moe ilijke opvang van
asielzoekers in Nederland
(302 van de 714 gemeenten
zouden volgens een artikel in
Vrij Nederland geen vluchte
lingen willen) vroegen we aan
weth ouder Janssen of er in
de gemeente Ten Boer ook
vluchtelingen komen. Sinds
april bestaat er namelijk een
nieuwe regeling opvang
asielzoekers (de ROA
genoemd) waarbij aan elke
gemeente wordt gevraagd
om in de komende 3 jaar 3
vluchtelingen per 1000 inwo
ners op te nemen. Dat houdt
voor Ten Boer in dat het eer
ste jaar 7, vervolgens 14 en
over 3 jaar 21 asielzoekers
komen.

Wanneer is de gemeente
benaderd om in het kader
van de ROA-regeling vluch
telingen op te nemen?

Wethouder Janssen: " In juli
werden we benaderd door
het ministerie van WVC,
maar dit ging alleen nog maar
om een inventarisatie. Wij als
gemeente wilden een posi
tieve benadering van het
vluc htelingenvraagstuk. Het
prob leem is natu urlijk wel dat
we voor woningen moeten
zorgen. Daartoe zijn we met
de woningbouwvereniging
gaan prate n en we hebben
een verzoek bij Fivelhörn lig
gen of daar ook kamers vrij
zijn. Misschien gaan we ook
nog wel particul ieren bena 
deren om kamers besch ik
baar te stellen. We hebben
nu een toezegging voor 2
woningen . Dat betekent dat

er dan 8 vluchtelingen
geplaatst kunnen worden. "

Waar en hoe vond het
bes luit vormingsproces
plaats?

" In de gemeenteraad heeft
hierover nog geen discussie
plaatsgevo nden, maar we
meenden dat pas als de
zaken gerege ld zijn, (als er
woonruimte is), het op de
agenda geplaatst moest
worden."

Wat vindt U van de vreem
delingen-angst in Neder
land?

"Ik vind dat de gevoerde pro
cedure van het ministerie
nogal ongelukkig is geweest.
Wellich t heeft ook de pers
iets te negatief over o.a, de
grote opvangcentra (zoals
Stevensbeek en Harden
berg) bericht. Bovendien is
een opvangcentrum in een

klein dorp een verkeerde
aanpak."

Hoe zal de opvang nu in Ten
Boer verlopen?

" Ik verwacht dat de gemeen
teraad in januari posi tief zal
reageren zodat er behalve de
3 Ghanezen die nu al in Ten
Boer wo nen (nog volgens de
oude regel ing) er nog meer
vluchtelingen zullen komen.
Uit welke landen , dat is nog
afwachten. Ze zullen dan
worden bege leid door Vluch 
telingenwerk Neder land en
ook is het de bedoeling om
plaatse lijke verenigingen nog
in te lichten. " De wethouder
besluit het telefoongesprek
met te zeggen dat in het oude
Israël de vreemdeling een bij
zondere plaats innam: hem
werd altijd gastvrij heid ver
leend.

Tineke Werkman

M:1M:1If1:fJtf::f1fb
Sport

• •vereniging
Garmerwolde
De tijden van de diverse
sporten in het eerste halfjaar
van 1988:
maandag: 15.45-18.00 uur
kindergym nastiek, 21.30
22.30 uur tafeltennis
dinsdag: 20.30-21 .30 uur
damesgymnastiek
woensdag : 19.00-20.00 uur
konditietraining
donderdag 22.00-22.45 uur
badminto n
vr ijdag: 20.00-2 1.00 tafel
tennis Ueugd)
Let op : konditietraining nu
naar zeven uur 's avonds . In
1988 kan het tijdst ip voor
niemand meer een excuus
zijn om niets aan zijn konditie
te doen.
Gezocht: belangstellenden
voo r het spe len van badmin
ton op de woensdagavond.
Inlichtingen: E. Welling (050
414737).

SCHOENMAKERIJ
SLEUTELSERVICE

MIDDELJAN5
Kajuit 252
Lewenborg - Groningen
telefoon 050-410286

Gediplomeerd schoenhersteller

\'I~~~ 111~\'I·.t'I"~
1I weet It~~t
,,';J;II·UIII.

Het adres voor al uw vlees en fijne vleeswaren
Specialist in rollades. droge e;, verse worst

DROGI!n'ERIJ -I'J'lRFUKERIE- REFORM-8CHOONHE1DSSALlI\I

WIN KELCENTRUM l EWENBORG GRON INGEN TELEFOON~1D608 .

Iedere woensdag Gehaktdaç,
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~~ edelslager - "'

J . FEEN5TRA

Rijksweg 145
Ruischerbrug
Tel. 05~1 6413



Boer, tel. 2132 (voorzitter);
Greetje Branbergen, Omme
landerstraat 57, Ten Boer,
tel. 1275 (secretaris).
AKTIVITEITEN:
Dinsdag 22 december, de
film "Round Midnight" met:
Francois Cluzet , Dexter Gor
don. Aanvang: 20.00 uur.
Plaats: Buurhoes, Ten Boer.
Entree: f 6,-voorniet- leden,
f 5,- voor leden van de
CVGTB.
Dinsdag 29 december: een
kinderfilm voo r de jeugd
vanaf 7 jaar tot 12 jaar. Titel:
"Net als 6 vingers aan een
hand", avonturenfilm. Aan
vang: 13.30 uur. Kaartjes (vrij
entree) af te halen bij de
Openbare Bibl iotheek Ten
Boer of 's middags aan de
zaal. LET OP DE AFFICHES!
Maandag 4 januari: Nieuw
jaarsreceptie (gemeentelijke)
voor alle inwoners van de
gemeente Ten Boer. (pro
gram ma wo rdt nog bekend
gemaakt).

stand houden van een do ku
mentatiecentrum, het onder
steunen van mensenrech
teng roeperingen zoals
Amnesty Internat ional,
Gered Gereed schap en de
Stic hting Vluchtel ingenwerk
Groningen . Ook biet ze een
ontmoetingsruimte voor
vluchtelingen.
Het Mensenrechtencentrum
wordt gerund door vrijwilli
gers. Elke cent moet drie
maal worden omgedraaid en
we hebben hard geld nodig
om het werk voor de men
senrechten voort te zetten.
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De Stichting Mensenrechten
Groningen (SMG) stelt zich
ten doe l "naar vermogen een
bijdrage te leveren aan het
bewerkstelligen van de nale
ving van de mensenrechten,
zoals verwoord in de Univer
sele Verklaring van de Rech
ten van de mens " (art . 2 sta
tuten SMG).
De SMG bewandelt ver
scheidene paden om dit te
bereiken. Zoals het verzor
gen van lessen op scholen en
adviseren van leerkracht en,
het organiseren van lezingen
en tentoonstell ingen, het in

Vanaf beg in dit jaar is in de
gemeente Ten Boer een
nieuwe vereniging akt ief: de
Culture le Vereniging
gemeente Ten Boer. De ver
eniging stelt zich ten doel om
jaarlijks een culturee l pro 
gramma uit te voeren. In de
afgelopen periode zijn reeds
een aantal aktiv iteite n door
de vereniging georgani
seerd, zoals de gemee nte
lijke nieuwjaa rsb ijeenkomst,
een aantal concerten waar
van een openluchtconcert.
Vanaf september kunnen
filmliefhebb ers 1 keer in de
maand in het Buurhoes te
Ten Boer terecht. Deze film
voorstel lingen worden geor
ganiseerd in samenwerking
met de St ichting Provinciale
Groninger Filmliga en het
Buurhoes. Wilt u meer inlich
tingen over de vereniging?
Bel dan één van de volgende
bestuu rsleden: Henk Luurt
sema, Groene Zoom, Ten

Mensenrechtencentrum

Culturele Vereniging Ten Boer

Joep de Bree

Iedereen die dat wil kan
gedurende de maand
december nog reageren op
de plannen zoals die er nu
liggen en mogelijk sugges
ties doen. Het centrale adres
hiervoor is: B en W, Stadsge
westpark Noorddijk/ Dienst
OCSW, Postbus 268, 9700
AG Groningen. Denk wel om
de sluitingstermijn!
De G & T zal in de toekoms t
nog wel vaker aandac ht
besteden aan de ontwikke
ling van het rekreatiepark
Noorddijk. Hoewel nog niet
precies beke nd is welke, zal
één en ander toch duide lijke
effekten hebben op het
leefk limaat in onze dorpen .
Onder andere bereiden we
een vraaggesprek voor met
Hans van der Lans, een
medewerker van het buro
"Ecoplan". Dit buro heeft
samen met de Heidemij de
plannen voor het park ont
wikke ld en we zullen trachten
van deze kant wat meer ach
tergrondinformatie los te krij
gen rond de visie achter- en
de mogelijke uitvoering van
deze plannen. Ook verw ijzen
we gaarne terug naar een
art ikel in de G & T van maart
1986 van Truus Top en Ad
van Zalk. Ook hierin werd
ingegaan op de visie achter
dit soort rekreatie! rustgebie
den zoals die doo r Ecoplan
ontwikkeld worden.
Diegenen onder U die de
gewoonte hebben om in
tegenstelling tot de Gezins 
bode en Loeks, de G & T
zorgvuldig te bewaren heb
ben hier dus wellicht baat bij!

Rabobank ~
Binnen fietsbereik.

Ik zeg, jebank moet
binnen fietsbereik zijn...

Inderdaad. Geld moetu~' \'
bij de hand hebben. Betalingen: \

moet u even kunnen regelen. ~\ , . ' .
En daarom moet uw bank ... ..~ l '

dicht in de buurt zijn. ;.J)

Naar de !A'~Rabobank h
hoeft u niet ver te IA'
fietsen . . . .' ~

Diegenen onder U die de
gewoonte hebben om bla
den als de Gezinsbode en
Loeks ongelezen bij het oud
papier te deponeren hebben
onlangs wellicht de bijlage in
de Gezinsbode gem ist
omtrent het rekreat iepark
"Noorddijk" , offic ieel "stads
gewes tp lan Noorddijk"
genoemd . Voor geïnteres
seerden onder U zou dat
jammer zijn want in deze bij
lage stonden enige feiten
vermeld die toch wel van
belang zouden kunnen zijn.
Onder andere werden drie
data genoemd waarop er
informat ieavonden werden
belegd in de stad Groningen
waar geïnteresseerden
nadere achtergro ndin forma
t ie konde n krijgen en moge 
lijke ideeën konden ventile 
ren. Het heeft weinig zin die
data nu nog te noemen daar
deze avonden reeds gehou
den zijn.
Wat nog wel aktueel is, is de
vermelding van een aantal
plaatsen alwaar stukken
omtrent het rekreatiepark in
wording ter inzage liggen.
We zullen hier niet alle plaat
sen opsommen, doch vol
staan met de dichtsbijzijnde:
dorpshuis "De Leeuw" te
Garmerwolde.Ter inzage lig
gen:
1. het zoneringsp lan Stads
gewestpark Noorddijk; 2.
een schematische weergave
van de hoofdli jnen zoals die
door het col lege van B en W
zijn vastgesteld (twee kaar
ten); 3. de raadsbesluiten van
Groninge n en Bedum; 4. een
dwarsdoorsnede van moge
lij kheden (één kaart).

Stadsgewestpark Noorddijk



Ayse Yildiz en haar gezin

maar ze vroegen hem even
mee naar achter te komen.
Hij vroeg mij mee te gaan om
als to lk te helpen , en dit
mocht. Zezeiden hem dat hij
een afwijzende beschikking
gekregen had en zo snel
mogeli jk contakt met zijn
advokaat moest opnemen
om een kort geding aan te
vragen.Als dit niet binnen vijf
dagen gebeurd zou zijn, zou
hij maandag het land uit
moeten .Toen ik dit voor hem
vertaalde zei hij: "Als ik naar
Turkije terug moet pleeg ik
zelfmoord ." Ik zei hem dat hij
nog niet alles geprob eerd
had, dat er eerst een rechts
zaak moest komen en pro
beerde hem te kalmeren. Ik
zei dat ik zelf het zelfde had
meegemaakt en dat ik bij
hem zou bl ijven. Ik moest
eigenlijk naar school, maar ik

Maandag 7 december

Vanochtend nadat ik mijn
kinderen naar school heb
gebracht ben ik meteen naar
het po litiebureau gegaan,
zoals alle vluchtelingen moe
ten.Toen ik in de rij stond om
een stempe l te krijgen stond
er een Turkse vluchteling
voor mij.
Toen hij aan de beurt was
kreeg hij zijn kaart niet terug,

opschrijf moet ik eraan den
ken dat ik morgen naar het
po litiebureau moet. Het eer
ste jaar moest ik me elke
week melden, nu nog elke
maand . Ik ben nu bijna twee
en een half jaar hier. Het is
alsof ze mij er steeds aan wil
len herinneren dat ik hier
vluchteling ben, ik mag dat
geen moment vergeten.

niet echt leven. Wat ik van
ochtend in de kamer van mijn
dochter Sema gevonden heb
brengt mij weer veel verdr ie
t ige gedachten. Ze heeft een
brief aan haar school
geschreven dat de kinderen
haar steeds plagen omdat zij
eenTurks meisje is, en dat ze
zich zo onge lukkig op school
voelt. Ze schr ijft dat als dat
zo doorgaat ze volgend jaar
van school afgaat en dat ze
dat wel jammer vindt voor
haar juffen en meneren. Zij is
nog maar acht jaar. Het is
voor mij hartverscheurend
om een kind van deze leeftijd
zo ongelukkig te zien.
Er zijn zoveel gedachten
tegelijk in mijn hoofd , over
mijn vluchteling zijn, over
mijn kinderen en zoveel vra
gen waar ik geen antwoord
op kan vinden. Nu ik dit

Zondag 6 december

Het dagboek van Ayse Yildiz
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Ik voel me vandaag ook niet
zo lekker als de andere
dagen. Ik voel me eenzaam
als een vis in een grote oce
aan. Ik heb zoveel dingen die
ik zou willen doen, maar ik
kan nergens mee beginnen,
omdat ik geen zekerheid
heb. Op deze manier kun je

Ayse Yild iz we rd geboren
op 1 maart 1951 in een klein
Turks dorpje in de buurt
van de stad Sinop (aan de
Zwarte Zee). Op haar zesde
jaar verhuisde ze naa r
Istanbul, waar ze ook naa r
school ging. Vanaf haar 14e
werkte ze 12 uur per dag
(afwisselend dag- en
nachtdienst) op een textiel
fabriek. Vanaf 1973 werkte
ze als gastarbeidster twee
jaar in West Duitsland.
Daar we rden haar ogen
geopend voor de toestand
in Turkije. Ze ging terug
naa r haar vaderland, waar
ze aktief werd voor de eH P,
een linkse volkspartij , en
de vrouwenbeweging.
In 1980 vluchtte ze met
haar gezin naar West
Duits land omdat de situa
tie voor haar in Turkije niet
meer uit te houden was. Op
16 september '85 kwam ze
naar Nederland. Ze leeft nu
me t haa r gezin in Beyum.
Ze wacht nu al ru im twee
jaar op haar vaste verblijfs
vergunning . Hieronder
staat haar dagboek van
een week in begin decem
ber, waarin ze ook terug
k ijkt op haar leefsituatie in
Turkije .

VishandelKP. Smit en Zn.

Kaju it 321 - Tel. 413797
9733 ex Groningen

tel. 413797
tel.776177
tel. 146159
tel.261381

kajuit 321
kerklaan 31
linnaeusplein57
desav. lohmanln. 88

~isbandeJ
Fa. KP. Smifen ln.

Voor al uw vis en visspeciali
teiten is nog steeds het juiste
adres:

GEWE IDEWEG II
9798 T A GARMERWO LOI ' (GR.1

TEL. 050·41ó3b5
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vrienden. Ik kon zelfs zegge n
dat het twe ede gedeelte van
de dag goed verliep. In mijn
omgeving heb ik goede
vrienden die van alles doen
om mij hier te laten voe len
alsof ik in mijn vaderland ben.
Dezelfde avond kwamen er
twee vrienden met wie we de
hele avond gezeten hebben
en een spel gespeeld hebben
tot diep in de nacht. Daarna
spraken en discuss ieerden
we over het vluchtelingen
vraagstuk.
Ondanks het feit dat de dag
goe d verliep ging ik toch
weer een beetje verdriet ig en
met hoofdpijn naar bed .

Donderdag 10 december

Het grootste probleem in een
vreemd land is de taalbarrië
re. En met name voor een
vluchteling die vee l wil verte l
len is de taa lbarr iëre een
groot probleem. Eén voor
beeld : een vriend van mij,
ook een vluchteling, is hier
nog maar net en omdat ik
beter Hollands ken moet ik
hem overal bij helpen .
Ondanks het feit dat mijn
Hollands ook niet goed is, wilIn de mid dag kwamen er

AANNEMERSBEDRIJF

net het hoofdje van de baby
naar bu iten en één vrouw
slaakte een kreet. Voor deze
drie beva llingen waren
slechts één vroedvrouw en
één verpleegster aanwezig .
Ondertussen was ik ook nog
gekomen en ik vergat mezelf,
ik kreeg een schok. De
vroe dvrouw kwam naar mij
toe en zei: "wat sta je daar
nou te staan" en ze bracht mij
naar de tafel. Ze onderzocht
mij en zei: "over een uurzulje
bevallen". Twee uur gingen
voorbij en niemand interes
seerde zich voor mij. De t ijd
van de bevalling was geko
men.
Ik ging op zoek naar iemand.
Ik hoorde muziek en het
gelu id van lachen. Ik open de
de deur waar het geluid van
daan kwam en verzoc ht hen
om mij te helpen. Ze zouden
zo kome n zeiden ze, maar ik
wilde dat ze mij meteen zou
den onderzoeken. Eén stond
opgewonden op en zei: "jij
lijkt op iemand die veel weet ,
hup loop!" Zonder hulp liep
ik naar de bevall ingstafel en
toen begon de bevalling.

Woensdag 9 december

hen te luisteren. Zij voe len
het dat ik zorgen heb en mij
niet gelukkig voel. Ik zou
and ers tegen hen willen
doen, vrolijk en opgewekt ,
maar ik kan het niet.
Ik denk steeds: wat gaat er
met ons gebeuren? Gelukk ig
ben ik heel erg blij met mijn
kennissen hier. Ik heb zelf
van diskrim inat ie niets
ondervonden . Als je verdr ie
tig bent heb je vrienden heel
erg nodig, en het is heel
belangrijk dat ik hier wel
echte vrienden heb.

Vandaag is mijn tweede
dochter jarig. Terwijl Sema
haar verjaardag viert denk ik
terug aan acht jaar geleden
toe n Sema geboren werd. De
bevalling vond plaats in het
staatsziekenhuis. Het zie
kenhuis was zo vies dat zelfs
nu nog mijn maag ervan
omdraait.
Een half uur heb ik voor de
deur van het ziekenhuis
gestaan voor ik naar binnen
kon. Ik moest versch illende
vragen beantwoorden. Ver
volgens bracht een verpleeg
ster mij naar de vierde ver
dieping, de kraamafdeling.
Wat ik daar zag gaf mij angst.
Er waren vier tafels waarop
de zieken lagen . Van een
vrouw was de baby net
geboren, van eentje kwam

showroom:
Rode Weeshuisstraat 8-1
(naast Vendorama)

DE MEUBELKIST
BLANKHOUTEN MEUBELEN

openingstijden:
ma. t/rn vr. van t 3.00-18.00uur
donderdags van 10.00-21.00 uur
zaterdags van 10.00-1 7.00uur
werkplaats: Grasdijkweg 8

Garmerwolde
050-417517

Specialist in ladenkasten, keuze uit ± 300!! standaardma
ten
Verder: bedden. hoogslapers. stapelbedden, buro's, hang
en legkasten,
grenen tafels en stoelen, boekenkasten,
wandrek-combinatiesysteem.

Dinsdag 8 december

ben met hem naar de advo
kaat gegaan. Dit alles heeft
me weer helemaal van streek
gemaakt. Alles wat ik zelf heb
meegem aakt komt weer
bove n. Ik heb allerlei
vreemde gedachten die me
niet loslaten. Waarom moe
ten mensen zo ongelukkig
zijn? Niemand heeft het ver
diend om zo te leven. Het
enige wat een vluchteling
zoekt is een dak boven zijn
hoofd en een stuk brood; hij
wil alleen maar leven. Maar
hij kan nergens echt leven.
Niet in zijn eigen land, hoe
graag hij dat zou willen. Hij
verlangt naar zijn land maar
hij kan daar niet zijn. Hier
wordt hij niet geaccepte erd
en maken de wetten het
leven onmogelijk . Waarom
moeten wetten belangrijker
zijn dan mensen ? Er moet
een oplossing zijn maar ik
weet niet hoe. Daarom ben ik
ook vandaag weer doodmoe
en hopeloos voor wat mor
gen zal komen naar bed
gegaan.

Alle dagen lijken op elkaar.
Vandaag denk ik weer aan de
brief die mijn dochte r aan de
school heeft geschre ven. Ik
ben ook voor mijn kinderen
verantwoordelijk . Als ze mij
iets vertellen kan ik het vaak
nauwelijks opbrengen naar

EIGEN WERKPLAATS DOET KWALITEIT EN
BETAALBAARHElD SAMENGAANI

- plantaardige endierproefvrije kosmetika
- iederezaterdagmorgen openvoor gratis

huidanalyse t verkoop
- speciale tiener acné behandelingen
- elektrisch ontharen

Behandeling op afspraak
05902·2418G.N.Schulterlaan 21 ,Thesinge

H.J.
nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

oude rijksweg 11
GARMERWOLDE
tel. 050·416501



Culturele avond in N.H. kerk Garmerwolde

hij dat ik hem help. Ik heb
hem beloofd te helpen met
het vertalen , bijvoorbeeld bij
zijn advokaat. Daarom ben ik
vandaag samen met hem
naar de Stichting Vluchtelin
gen hulp gegaan. Hij is zielig
en hulpeloos omdat hij de
taal niet spreekt.
En een mens die bang is voor
zijn eigen vaderl and, bang is
dat ze hem/ haar terug zullen
sturen voelt zich overgele
verd en als je dan de taal niet
spreekt is dat een groot pro
bleem. Wij zijn niet zomaar
gevlucht, we moesten
vluchten. Er zijn mensen die
denken dat we komen om
economische redenen , maar
het is niet makkeli jk om alles
achter te laten en je vader 
land als vijand te zien. Als je
een vluchteling in je omge
ving hebt wees voo rzichtig
met je oordeel. Een vluchte
ling heeft de stempel als
vluchte ling en voelt zich
daard oor kleiner.
Voordat je vlucht uit je eigen
land gaan er dagen , maan
den soms zelfs jaren over
heen. Op het moment dat je
de grens gepasseerd bent is
de angst weg voo r het poli
tieburo, voor de politieagen
ten, voor het vermoord wor
den, je leeft weer . Maar is het
werke lijk zo? Nee, dit gevoel
van geluk duurt slechts één
moment. Want je denkt aan
de toekomst; waar ga ik
heen? Wie zal ik daar tegen
komen en wat gaat er gebeu
ren? Terwijl ik over deze din
gen denk moet ik verder, ik
ga daar heen waar de weg
mij brengt. Als je in een land
aankomt , voel je angst voor
alles. Wat kan ik doen , wat
zullen ze vragen? Als je
gezien wordt als vluchteling,

dan beg innen de vragen, de
vragen en de vragen.
Waarom ben je gevlucht, wat
heb je gedaan , waarom heb
je dit wel en dit niet gedaan?
Heb je bew ijzen? We worden
hier niet gemarteld maar je
mens-zijn houdt op. Wat
wordt er over je beslist? En
dan kom t de eerste afw ij-

Is het u wel eens opgevallen
dat er ontzettend veel kerken
staan in onze omgeving? Elk
gehucht, hoe klein ook , had
vroeger een kerk. Dit kwam
mede doordat vroeger,
voora l 's winters, de wegen
onbegaanbaar waren, voor
zover men al kon spreken
van wegen.
Veel van deze kerken zijn in
de middel eeuwen gebouwd.
In onze streek is de Romano
Gotische bouwstijl erg
bekend . De kerken in Gar
merwolde, Thesinge en Ten
Boer zijn hier prachtige voor
beelden van. Typerend zijn
o.a. de versierselen in bak
steen aan de buitenkant van
de kerk. Deze baksteen werd
in onze streek gebakken. Zo
zijn er direct een aantal
ambachten bekend die hier
vroeger werden beoefend.
Veel over de geschiedenis
van onze voorouders zijn we
te weten gekomen doo r de
vele vondsten die in en rond
de kerken zijn gedaan .
Dit en nog veel meer had u
kunnen horen wanneer u vrij
dagavond 27 november de
culturele avond in de N.H.
kerk van Garmerwolde had
bezocht. De heer R. Wobbes
van de Sticht ing Oude Gro
ninger Kerken hield tijdens

zende besch ikk ing. Dan
moet je weer alles gaan ver
tellen, weer naar de recht 
bank. Als hij dan weer een
afw ijkende beschikking krijgt
wat zal er dan met de vluch
teling gebeuren. Dan houdt
alles op , weer naar een ander
land waar hij weer maar 3
maanden kan blijven. Hij

deze avond een lezing met
dia's over het ontstaan en de
gesch iedenis van oude ker
ken in Groningen.
Wat doet deze Stichting? De
Stichting heeft tot nu toe
ongeveer 35 oude kerken
overgenomen van kerkvoog
dijen die niet meer bij machte
waren het gebouw te onder
houden. Tot dusver heeft de
Sticht ing 13 kerken kunnen
restaureren of grond ig
opknappen . De restauraties
kunnen plaatsvinden dankz ij
subsidies van rijk, provincie
en gemeente en dankzij
financ iële bijdragen van
donateurs van de Sticht ing.
Daarna kon het pub liek
genieten van de werke lijk
pracht ige muziek van het
blazersensemble Boreas. Zij
brachten werken van Krom
mer, Mozart en Dvoràk ten
gehore in de volgende bezet
ting: 2 klarinetten, 2 hobo 's ,
2 fagots en 2 hoorns. De
klank kwam in de kerk erg
goed tot z'n recht.
Deze avond was georgani
seerd door de Culturele Ver
eniging van de gemeente
Ten Boer, die voor het eerst
een dergelijke akt iviteit in
Garmerwolde organ iseerde.
Heel jammer voor de organ i
satoren en ook voor de

denkt er aan om te sterven.
Een vluchteling wil alles aan
vaarden hier in Nederland.
Het enige wat wij willen is bl ij
ven leven. Omdat we niet in
ons eigen land kunnen leven
zijn we buiten landers en we
zullen buitenlanders blijven
zelfs als we de kans krijgen
hier te blijven leven.

medewerkers aan deze
avond was, dat er maar 12
betale nde bezoekers naar de
kerk waren gekomen!Aan de
entréeprijs kon het niet lig
gen, die was erg laag, nl.
f 2,50, inclusief koff ie. Ook
wanneer de dr ie muziekkorp
sen uit de gemeente 1x per
jaar een concert geven,
komen hier erg weinig men
sen op af!
De Cultu rele Vereniging is
desondan ks van plan om
volgen d jaar nog een keer
iets te organiseren in Gar
merwolde. Een financiële
strop voor de vereniging was
er in ieder geval niet, want
deze ontvangt subsidie van
de gemeente. Voor de orga
nisatie van deze avond was
er een bedrag beschikbaar
gesteld door de bibliotheek
van Ten Boer. Dat neemt niet
weg dat men natuurlijk ook
graag ziet dat er wat meer
publiek komt de volgende
keer. Een dergelijk initiatief
verdient hier zeker een meer
geslaagde herhal ing.
Informatie over de Sticht ing
Oude Groninger Kerken:
Praediniussingel47,9711
AG Groningen.
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