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ANONIEM 

Gewicht in goud
Zoals de schim die ik ben
Je kent me goed
Ik woon dicht bij jou 
Maar onze levens zijn anders. 

Ik heb geen papieren, zie je 
Hopeloos en depressief 
Mijn leven is een chaos
En ik leef het in angst.

Ik heb het gevoel dat ik hier thuishoor
Maar jij vertelt me al snel dat dat niet zo is. 

Ik ben hier, jouw buur
Jouw collega
Jouw kelner in het restaurant
Jouw zoon en ik waren klasgenoten
Wist je dat? 

Hetzelfde verhaal, waar ik ook ga
Zoals de schim die ik ben
Vervaag ik in een donkere vlek

Verpletterde hoop en bevroren dromen
Een leven vol onzekerheid
Het verhaal van velen zoals mij
Als huisdierparkieten die nooit gevlogen hebben
Zovelen die nooit zullen weten 
Hoe hoog ze zouden kunnen vliegen

En als dromen hun gewicht in goud waard waren
En veerkracht en moed verzilverd werden zoals cheques
Dan zouden jonge migranten een klasse apart zijn.

Dit stuk werd oorspronkelijk gepubliceerd in Brave New Voices: a city imagined, een bloemlezing van 
verhalen geschreven door jonge mensen uit de hele wereld, die in Londen wonen en deelnamen aan het 
Brave New Voices project van English PEN. Kom meer te weten en lees meer verhalen uit de bloemlezing 
op de website van English PEN.

https://www.englishpen.org/outreach/brave-new-voices-2-0-year-one/
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Voorwoord

De getuigenissen en verhalen in dit boekje over kinderen zonder papieren 

geven enkele van vele mogelijke omstandigheden en redenen weer, die 

ertoe kunnen leiden dat een kind zonder papieren verblijft. Vaak zijn de 

redenen meervoudig en een combinatie van feiten, omstandigheden en 

verandering van status. 

Alle kinderen hebben rechten en alle EU-lidstaten hebben zich ertoe 

verbonden om deze rechten te eerbiedigen. Het is onze taak om de 

bescherming van de rechten van het kind te bevorderen, met een specifieke 

focus op kinderen in de meest kwetsbare situaties. Het belang van het kind 

als eerste overweging wordt hoog in het vaandel gedragen in de wetgeving 

en beleidsdocumenten van het IVRK van de Verenigde Naties, maar als 

puntje bij paaltje komt, blijkt dat dit recht niet altijd voor alle kinderen in 

aanmerking wordt genomen.  

Geen enkel kind - geen enkele persoon zelfs - is illegaal. Deze verhalen 

zullen, hoop ik, de broodnodige dialoog over dit onderwerp op gang 

brengen. Let niet alleen op Anteneh’s ontroerende reactie op een gebaar 

van vriendelijkheid, toen hij ongeveer 10 jaar geleden op straat leefde 

in Calais, of de harde realiteit van Empress die het Verenigd Koninkrijk 

moest verlaten en naar een ander land werd uitgewezen, of de bijzonder 

uitdagende en oneerlijke start in het leven van Hanna in Duitsland, maar 

kijk ook naar het activisme en de veerkracht van kinderen zoals Natalia 

en Ramin.

De verhalen vertellen ons ook iets over de helden voor deze kinderen: 

vrijwilligers, medewerkers van ngo’s, leerkrachten en scholen. Het feit 

dat kinderen ongedocumenteerd zijn/worden/blijven zegt misschien wel 

meer over de gebreken in ons systeem dan we willen horen. We moeten 

al het mogelijke doen om de rechten van alle kinderen te realiseren en de 

capaciteit van overheidsverantwoordelijken versterken om de rechten van 
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alle kinderen te respecteren, om zo het netwerk van ‘helden’ uit te breiden. 

In de praktijk betekent dit dat we ervoor moeten zorgen dat verschillende 

autoriteiten en instellingen gaan samenwerken om toegang tot essentiële 

voorzieningen zoals onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting te 

verzekeren. Kinderen zonder papieren moeten makkelijker toegang kunnen 

krijgen tot beroepsmogelijkheden zoals ombudsdiensten voor kinderen. 

Daarnaast moeten we er ook voor zorgen dat ze toegang hebben tot 

juridisch advies, rechtsbijstand en de regularisatie van hun verblijf. 

Ik hoop dat de verhalen – door ze een naam en gezicht te geven – zullen 

helpen van kinderen zonder papieren ‘uit de marge’ te halen door onze 

gezamenlijke inspanningen , zodat de Maryams en Mamdous van deze 

wereld van hun rechten kunnen genieten. 

Margaret Tuite

kinderrechtencoördinator

van de Europese Commissie
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Voorwoord van de redacteur

Kinderen zonder wettig verblijf worden vaak beschreven als ‘onzichtbaar’, 

‘onder de radar’ of ‘ondergronds levend’. In de politiek worden ze 

grotendeels genegeerd. Het zijn de kinderen die door de mazen van het 

net vallen van bestaande beschermingskaders, die er zijn voor kinderen die 

als kwetsbaarder worden beschouwd. Dit hoewel ze gelijke rechten hebben 

en in veel gevallen met vergelijkbare risico’s en uitdagingen geconfronteerd 

worden.

  

Wanneer begeleid door een ouder, worden migrantenkinderen vaak net 

zoals volwassenen behandeld, eerder dan als personen met hun eigen 

krachten en rechten. Hun rechten en belangen als kind worden bijna nooit 

in aanmerking genomen en ze worden niet gehoord in immigratie- en 

asielprocedures. Vooral wanneer ze beschouwd worden als migranten 

zonder wettig verblijf, kunnen ze onderworpen worden aan een beperkte 

toegang tot essentiële diensten zoals onderwijs en gezondheidszorg, 

maar ook aan arrestatie, opsluiting en uitzetting. Daarnaast is er een 

fundamenteel gebrek aan gegevens, wat hun uitsluiting van publieke en 

beleidsdebatten in stand houdt.

  

Het is wel zo dat kinderen, jongeren en families die ergens niet wettig 

verblijven, dit binnen gemeenschappen doen. Meestal gaan de 

kinderen naar school, toch zoveel mogelijk, en werken de ouders in 

plaatselijke bedrijven. Vaak waren ze al eens en blijven ze in contact 

met immigratiediensten tijdens een periode van wettig verblijf en/of 

aanvragen voor de regularisatie van hun status omwille van beschermings-, 

humanitaire, familiale, gezondheids- of andere gronden. 

 

Kinderen kunnen zonder papieren vallen omwille van verschillende redenen 

en veranderen in de loop van hun kindertijd en jeugd vaak van status. 

Omdat de verblijfsstatus van een kind meestal afhankelijk is van die van 

de ouders, worden ook zij zonder wettig verblijf wanneer de ouder zijn of 
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haar verblijfs- of arbeidsvergunning verliest. In andere gevallen kan het ook 

dat een familie een aanvraag indiende voor internationale bescherming en 

deze geweigerd werd, of een officiële gezinshereniging heeft aangevraagd 

via een familielid met reguliere status, maar hiervoor niet in aanmerking 

kwam. Terwijl sommige kinderen zonder papieren zijn  nadat ze op een 

irreguliere manier naar Europa zijn gekomen, worden anderen als ‘migrant 

zonder papieren ’ geboren, ook al zijn ze nog nooit verhuisd, omdat hun 

ouders sans-papiers zijn. De beperkte bescherming van niet-begeleide 

kinderen leidt ertoe dat ze vaak  ook zo jongvolwassenen worden met 

zeer weinig kans op regularisatie na jaren onder de – in sommige landen 

weliswaar beperkte – bescherming van de staat te hebben gestaan.

  

Een paar jaar kan al bepalend zijn voor de identiteit en ontwikkeling 

van kinderen en jongeren, en hun integratie is een realiteit, ongeacht 

academische prestaties of andere ‘succesindicatoren’, zoals het geval zou 

zijn bij elk ander kind, laat staan een kind geconfronteerd met discriminatie. 

Het zijn zichtbare en geïntegreerde Europese jongeren.

 

Bovendien zal het aantal kinderen en jongeren zonder papieren enkel 

stijgen naarmate het beleid strenger wordt. Een groot deel van degenen die 

in de afgelopen maanden en jaren zijn aangekomen, zullen hun aanvragen 

geweigerd zien. Maar ze zullen niet allemaal terugkeren of onder dwang 

uitgezet worden, ongeacht de huidige politieke wil daartoe. Reguliere 

kanalen zoals gezinshereniging blijven beperkt en nieuwe criteria worden 

geïntroduceerd. De toenemende belemmeringen voor de toegang tot 

bescherming, en de strafbaarstelling van migratie zal meer kinderen, 

jongeren en families in de richting van een precair en onwettig verblijf 

sturen. 

  

Een van de doelstellingen van dit verzamelwerk is het zichtbaar maken 

van de dagelijkse realiteit van kinderen en jongeren die als irreguliere of 

ongedocumenteerde migranten worden beschouwd, van de uitdagingen 
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waar ze voor staan omwille van hun immigratiestatus, en van de kracht 

die nodig is om deze elke dag opnieuw te overwinnen. Daarnaast wil het 

ook hun stem laten horen.

Het boekje bevat een reeks individuele verhalen en getuigenissen in 

verschillende vormen en uit heel Europa, en presenteert persoonlijke visies 

op enkele van de diepgaande effecten die immigratiecontrolemaatregelen 

kunnen hebben op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. 

Deze effecten zijn niet altijd vanzelfsprekend: kinderen en jongeren kunnen 

enorm veerkrachtig zijn. Dat mag echter niet betekenen dat men minder 

verantwoordelijkheid zou opnemen voor het onderwerpen van deze 

kinderen en jongeren aan zulk leed en lijden. In tegendeel, de creativiteit 

en participatie van  kinderen en jongeren zonder papieren moet erkend 

en ondersteund worden door dringende hervormingen in het beleid en in 

de praktijk.  

PICUM wil alle kinderen en jongeren bedanken, evenals hun ouders en 

begeleiders, die hebben bijgedragen tot dit boekje door hun verhaal te 

delen.  

Michele LeVoy

Directeur 
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 Foto © International Detention Coalition en Global Campaign to End Child Detention.
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ABDI 

Daarna haatte ik mijn leven

Abdi is 16 jaar en afkomstig uit Somalië. Hij werd 17 dagen opgesloten in 

het detentiecentrum van de luchthaven in Griekenland. 

Op dat moment, ik haat mijn leven. We zaten in kleine [kamer] en ze 
deden die op slot. En je kan niets doen. Soms zit je.
  
Je kan niet, hoe je kan de hele dag zitten. Nu ben je vrij, je kan beweging 
maken. Als ik zeg – blijf zo zitten voor een uur of vijf minuten, jij voelt 
iets. 

Ik was daar 17 dagen zonder een bad te nemen, zonder van kleren te 
veranderen en ze laten me twee keer naar het toilet gaan, ‘s morgens 
en ‘s avonds.  

Daarna haatte ik mijn leven. Ik wachtte en smeekte mijn god om me hier 
weg te halen.  

Later belden ze me op een dag op en zeiden - wij nemen dit papier voor 
jou en zeggen jij bent vrij, jij kan gaan waar je wil in Griekenland. Ze 
geven mij een papier. En ik kwam aan in Athene.  

Dit stuk werd oorspronkelijk gepubliceerd in Captured Childhood, uitgegeven door de 
International Detention Coalition als deel van de Wereldwijde Campagne tegen de Detentie van 
Kinderen (Global Campaign to End Child Detention). Meer verhalen van kinderen in opsluiting en 
meer informatie zijn beschikbaar op de  website van End Child Detention.
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AISHA

Wordt het niet eens tijd 
voor verandering?

Het leven, het verandert constant
Ik krijg niet zomaar alles wat ik nodig heb. 

Mijn vader verhuisde naar Ierland, toen ik negen was
Vanaf zeer jonge leeftijd, moest ik doen alsof alles oké was!

Mijn moeder volgde hem op mijn elfde. 
De plek die ik thuis noemde, was niet langer een hemel. 

Op mijn 13e moest ik naar Ierland,
Ik had geen andere keuze dan het verlaten van mijn thuisland.
  
Het verlangen om mijn ouders te zien,  
De roep,
De roep om hun aanwezigheid te voelen. 

Ik begon aan een nieuwe start, 
En dacht dat mijn leven een nieuwe betekenis zou krijgen. 

Ik dacht dat het allemaal rozengeur en maneschijn zou zijn. 
Maar het bleken onweer en regenbuien te zijn.
  
Door de realiteit verslagen,  
Voelde ik me overreden door een vrachtwagen. 

IK WAS ZONDER PAPIEREN! 

Documentloos zijn, maakte het moeilijker voor mij. 
Hulpeloos zijn, ontmoedigt me niet.
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Mijn toekomst staat op het spel.  
Dood ik de tijd door te luisteren naar Drake?
 
De kans dat ik verder ga studeren is klein.  
Maar waarom zou je erom geven?
 
In augustus krijg ik de resultaten van mijn eindexamens. 
Daarna zit ik thuis en verstop ik me in een kast.
 
Mijn toekomst, afhankelijk van een stuk papier. 
Mijn doelen, een wolkenkrabber.

Wordt het niet eens tijd voor verandering? 
Want zonder papieren zijn, maakt ons toch niet raar.
 
Ja, ik heb geen papieren en geen angst. 

Wordt het niet eens tijd voor verandering? 
Want zonder papieren zijn, maakt ons toch niet raar. 
 

Aisha is 18 jaar en lid van de Young, Paperless and Powerful (YPP) group 

supported by the Migrants’ Rights Centre Ireland.

Dit stuk werd geschreven als onderdeel van een project in creatief schrijven en gesproken woord. 
Lees meer stukken van andere leden van de YPP-groep op de website van PICUM.
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ANTENEH

De jas die me leert wat 
vriendelijkheid is 

Ik kan me zelfs zijn gezicht niet meer herinneren, 
of zijn haar, zijn kleren. 
Maar nooit zal ik die man vergeten. 
Het is 10 of 11 jaar geleden
Een erg slechte tijd voor mij, een leven op straat 
uit een plastic zak in Calais village, 
een plaats met geen straten, geen hoofdweg
het is lunchtijd, op mijn bankje
wacht ik op eten aan het hoofdgebouw 
samen met de anderen. Mijn hoofd naar beneden, 
aan het nadenken. 
“Alles oké?”
Ik hoor zijn stem, en ga rechtop zitten. 
Hij staat tegenover me 
Ik heb hem nog nooit gezien
Dus hij weet mijn naam niet
Ik weet de zijne ook niet
Hij zegt maar één ding “wacht hier op mij”
En toen was hij weg
dus ik zit daar en wacht, nog altijd in de rij voor het eten
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Dit stuk werd oorspronkelijk gepubliceerd in Brave New Voices: a city imagined, een bloemlezing van 
verhalen geschreven door jonge mensen uit de hele wereld die in Londen wonen en deelnamen aan het 
Brave New Voices project van English PEN. Kom meer te weten en lees meer verhalen uit de bloemlezing 
op de website van  English PEN.

Na 10 minuten komt hij terug
Met een plastic zak in zijn hand
“dit is voor jou”
Ik weet niet wat er in de zak zit
Maar ik neem het aan
Wanneer ik erin kijk, zie ik een jas
En geloof me, ECHT ik heb een jas nodig op dat moment
De jas is koningsblauw
Hij is gloednieuw
“Voor mij?” vraag ik hem
“Ja, voor jou. Doe hem maar aan.”
Meteen doe ik hem aan 
en de jas houdt me warm
maar hij leert me ook wat vriendelijkheid is
deze jas is niet zomaar een jas
Hij staat in mijn geheugen gegrift
Jij bent menselijk

Anteneh, nu 25, kwam aan in het Verenigd Koninkrijk toen hij 15 jaar oud 

was.  

15HOOR ONZE STEM

https://www.englishpen.org/outreach/brave-new-voices-2-0-year-one/


Foto © Centre for Youths Integrated Development

Empress, Prince en Jane in het Verenigd Koninkrijk.
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EMPRESS

Ik kan bijna niet slapen ‘s nachts 

Empress:

Mijn naam is Empress. Ik ben 12 jaar, ik woon in Abuja, Nigeria met 
mijn moeder en jongere broer.  We zijn allebei in Verenigd Koninkrijk 
geboren. We verlieten Londen toen mijn moeder een brief kreeg van het 
ministerie van binnenlandse zaken, waarin stond dat wij geen recht 
hebben om in het Verenigd Koninkrijk te blijven. 
Terugkomen naar Nigeria was heel traumatisch, het weer was 
onaangenaam, de omgeving was zo vreemd en ik kan bijna niet slapen ‘s 
nachts, ik voelde me ontelbare keren ziek. Bedankt aan mijn moeder om 
altijd voor mij te zorgen. Ik heb mijn school en vrienden heel erg gemist 
en hoop hen op een dag te zien. 

Empress’ moeder Jane:

Nooit van mijn leven had ik gedacht dat ik het Verenigd Koninkrijk 
zou verlaten en naar Nigeria zou terugkeren. Ik heb in het Verenigd 
Koninkrijk mijn leven opgebouwd en mijn twee kinderen zijn er geboren, 
maar plots werd ik gevraagd te vertrekken vanwege mijn onwettige 
verblijfsstatus, ook al was ik bezig met de regularisatie van mijn verblijf.  
Mijn eerste gedachte was, hoe ga ik het redden met twee kinderen in een 
land waarvan ik niet echt weet hoe ik er moet overleven? Hoe betaal ik 
mijn rekeningen? Wie zal er zijn voor mij en mijn kinderen? Waar begin 
ik? Naar wie kan ik toe gaan? Over mijn ervaring terug thuis kan beter 
niet gesproken worden. Het was frustrerend om me daar te settelen. De 
pijn, het verdriet, het lijden achtervolgen me nog steeds. De beslissingen 
van het Britse Ministerie van Binnenlandse Zaken over uitzettingen zijn 
zonder menselijk gelaat.  
 

Empress, haar broer Prince (6) en moeder Jane werden gedeporteerd naar 

Nigeria in 2010. Jane woonde al 10 jaar in het Verenigd Koninkrijk.
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Foto  © Réseau Education Sans Frontières (RESF).

De foto toont een demonstratie van leerlingen van de middelbare school die 
papieren eisen voor een medeleerling. Het RESF helpt vaak demonstraties 
mobiliseren om verblijfsvergunningen te eisen.
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Dit stuk werd oorspronkelijk gepubliceerd in ‘La Plume sans papier’, een verzameling van teksten 
ondersteund en geproduceerd door Réseau Education Sans Frontières (RESF). 

HAFIDH

Mijn verhaal

Sinds ik werd gearresteerd, zijn bezorgdheid en angst deel van mijn 
dagelijkse leven. Ik ben bang om naar buiten te gaan. Elke ochtend 
wanneer ik opsta om naar de les te gaan, ben ik ongerust, bang om 
gedeporteerd te worden, om op een dag wakker te worden en te beseffen 
dat ik niet langer omringd ben door de mensen die ik ken. Mijn grootste 
angst is niet om in mijn land te wonen, maar wel om ver weg te wonen 
van mijn familie, mijn broer, mijn zus, mijn vader en mijn grootmoeder, 
de mensen die mijn leven betekenis hebben gegeven.  

Sinds ik in Frankrijk ben aangekomen, heb ik er bovendien alles aan 
gedaan om te integreren, me aan te passen en mijn leven op te bouwen. 
Maar ik had niet gedacht dat dit land mij niet nodig had zoals ik het nodig 
had, dat dit land niet aan mij gehecht was zoals ik eraan gehecht was, 
want mijn roots en alle mensen voor wie ik nooit zou opgeven, zijn in dit 
land. Vandaag blijf ik vechten, hopend dat ik op een dag geregulariseerd 
zal worden en zal kunnen leven zoals alle anderen, zonder angst. 

Hafidh komt uit Algerije. Hij kwam aan in Frankrijk toen hij 16 jaar was en 

woonde bij zijn broer. Hij was 21 toen hij deze tekst schreef. Ondertussen 

is hij getrouwd, vader geworden en heeft hij papieren.
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Foto  © PICUM
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HANNA

Een kind zonder naam 

Hanna is vijf jaar.  Ze maakte deze tekening van het gelukkige gezin waar 

ze van droomt. 

Haar moeder noemde haar Hanna, maar haar naam is nergens officieel 

erkend; voor de Duitse autoriteiten is ze een naamloos kind. Ze woont bij 

haar Filipijnse moeder, Maria, in Keulen.  Ze werd geboren in Keulen en 

heeft er altijd gewoond. Ze kent geen ander land dan Duitsland, maar wordt 

al heel haar leven beschouwd als een  migrantenkind zonder wettig verblijf.

Hanna’s moeder, Maria, kwam zes jaar geleden naar Duitsland om voor 

haar twee kinderen en haar man in de Filipijnen te zorgen. Ze vond werk 

als huishoudelijke hulp bij een diplomaat van de Verenigde Arabische 

Emiraten, die haar meerdere keren verkrachtte toen ze in zijn huishouden 

werkte. Hij is Hanna’s biologische vader, maar heeft nooit het vaderschap 

erkend en werd niet aansprakelijk gesteld voor verkrachting. Zolang hij in 

Duitsland verbleef, kon hij door zijn diplomatische onschendbaarheid niet 

vervolgd worden. Maria had geen papieren toen ze zwanger werd en kon 

niet meer gaan werken, dus werd Hanna zonder papieren geboren. Maria 

durfde haar familie in de Filipijnen niet over Hanna te vertellen, omdat ze 

bang was dat haar man zou denken dat ze hem bedrogen had en dat haar 

familie haar zou onterven. Hanna’s vader was ondertussen teruggekeerd 

naar de Verenigde Arabische Emiraten.

Toen Hanna drie maanden oud was, ging haar moeder naar de organisatie 

Agisra voor hulp.  Agisra zet zich in voor de verdediging van de rechten 

van vrouwelijke migranten en vluchtelingen.  Ze hielpen Maria een klacht 

in te dienen als slachtoffer van verkrachting in Duitsland, waardoor ze 

de zogenaamde Duldung- of gedoogdenstatus kreeg, een uitstel van 

uitzetting. Met de steun van Agisra kreeg Hanna ook een geboorteakte. 
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Maar omdat Hanna uit een huwelijk geboren werd, had Maria volgens de 

Duitse wetgeving niet het recht om officieel de naam van haar kind te 

kiezen zonder toestemming van haar echtgenoot in de Filipijnen of bewijs 

dat hij niet de biologische vader was.  

Daarom staat op Hanna’s geboorteakte geen voornaam en enkel haar 

moeders achternaam.  

Uiteindelijk vertelde Maria haar man in de Filipijnen over Hanna, zodat ze 

hem kon vragen om de vaderschapstest te doen. Hij besloot dat hij wilde 

scheiden.

Volgens de ambassade van de Verenigde Arabische Emiraten kon Hanna’s 

biologische vader niet gevonden worden. Hij heeft nooit financiële 

bijdragen betaald voor de zorg van Hanna.

Agisra helpt Maria momenteel om volledige voogdij over Hanna te krijgen, 

waardoor ze zelf de naam van haar kind zou mogen kiezen en deze zou 

kunnen laten erkennen. Ze hopen dat de autoriteiten Hanna’s naam 

erkennen voor ze volgend jaar naar school begint te gaan, en dat ze haar 

verblijfsstatus in de nabije toekomst zullen regulariseren.
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Foto © Dokters van de Wereld Griekenland

Tekeningen door kinderen in 
de Moria hotspot in Lesbos, 
Griekenland
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Foto  © ‘Despertares’ centrum van Córdoba Acoge voor niet-begeleide kinderen en jongeren 
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MAMADOU

Ik praat niet meer met mijn familie, 
zodat ze me niet kunnen vragen wat 
ik hier doe

Mamadou:

Ik ben erg bezorgd om wat er is gebeurd, want nu kan ik mij voor geen 
enkele cursus of educatieve activiteit inschrijven om een opleiding te 
krijgen. Ik kan ook geen enkele stage doen om professionele ervaring 
op te doen. Ik kan niet naar een andere stad of land verhuizen om naar 
nieuwe opportuniteiten te zoeken. Ik heb geen identificatiedocumenten. 
Mijn migratieprocedure ligt volledig stil en ik weet niet eens wanneer ze 
mij een update zullen geven over mijn situatie. 
 
Elke dag wanneer ik wakker word, denk ik na over mijn situatie, over wat 
er kan gebeuren, wanneer ik het zal weten. Maar waar ik me het meest 
zorgen over maak, is dat ik mijn familie niet kan helpen.  Ik praat niet 
meer met hen, zodat ze me niet kunnen vragen wat ik hier doe.  

Mamadou is 16 jaar oud (volgens zijn paspoort) en 18 volgens de 

autoriteiten. Mamadou verliet zijn geboortestad in Gambia toen hij 14 jaar 

was. Hij passeerde via Mali, Burkina Faso en Niger om naar Marokko te 

gaan en stak dan over naar Spanje. 

Mamadou sprak met de organisatie Córdoba Acoge en vertelde hen over 

de moeilijke trip en hoe bang hij was geweest. Hij verloor de weinige 

bagage die hij bij zich had, zijn geld werd gestolen, hij werd geconfronteerd 

met geweld, hij voelde zich onveilig, hij had geen dak boven zijn hoofd 

of eten om zijn reis verder te zetten en in de landen waar gewapende 

conflicten woedden, werd hij zelfs aangevallen. 

25HOOR ONZE STEM



Toen hij aankwam in Marokko, was dit nog maar het begin van zijn verhaal. 

Hij vertelde hoe hij zich moest verstoppen in de bossen, hoe hij slapeloze 

nachten doorbracht, bang dat de Marokkaanse politie hem zou arresteren 

en naar Algerije zou sturen.  

Hij probeerde vaak over de hekken tussen Marokko en Spanje te klimmen, 

tot hij op een keer ‘geluk’ had en het Spaanse grondgebied kon bereiken. 

Hij moest 8 dagen in het ziekenhuis blijven door de verschillende 

verwondingen die hij bij de grenshekken had opgelopen en waar hij nog 

steeds de gevolgen van draagt.   

Toen hij werd ontslagen uit het ziekenhuis, werd hij doorverwezen naar 

het CETI in Ceuta, een tijdelijke opvangplek voor migranten waar hij vier 

maanden verbleef. Van daaruit werd hij overgeplaatst naar Almería, waar 

hij bij familie woonde en als arbeider met irreguliere status in de fruit- en 

groentekassen werkte. 

Op een dag werd hij door de politie tegengehouden en geïdentificeerd als 

kind. Ze brachten hem naar een centrum voor niet-begeleide kinderen in 

Córdoba.

In het centrum startte hij een geïndividualiseerd educatief project waarin 

doelen worden gesteld om met het kind aan een aantal zaken te werken 

zoals gezondheid, sociaal leven, familie, onderwijs, werk en papieren. 

Toen hij 8 maanden in het centrum was, kreeg hij van de openbare 

aanklager het bevel om het centrum verlaten, omdat uit medische 

onderzoeken bleek dat hij ouder dan 18 was. 

Vanaf dat moment veranderde zijn toekomst drastisch: niet alleen moest 

hij binnen een paar dagen het centrum verlaten, hij werd ook aangeklaagd 

wegens gebruik van valse documenten. Hij werd door de politie 

opgeroepen om op de beschuldiging te reageren en al zijn documenten 

werden bijgehouden. 

Mamadou was nog maar een paar dagen verwijderd van het laten 

afnemen van zijn vingerafdrukken voor de procedure voor een eerste 

verblijfsvergunning. Na wat er is gebeurd, ligt de procedure volledig stil.
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MARYAM

De politie kan plots voor de deur 
staan om je mee te nemen

Maryam is 16 jaar oud en woont 8 jaar in Nederland. Haar familie komt 

oorspronkelijk uit Irak. Maryam, haar broer (13), zus (9) en ouders 

worden beschouwd als irreguliere migranten omdat hun aanvragen 

voor internationale bescherming en een verblijfsvergunning op andere 

gronden werden geweigerd. De familie heeft opnieuw asiel aangevraagd 

(omwille van de situatie in Irak) en zit nu in deze procedure. Volgens de 

Nederlandse wetgeving hebben gezinnen (met minderjarige kinderen) 

recht op opvang wanneer hun aanvraag wordt geweigerd. Deze gezinnen 

worden ondergebracht in zogenaamde gezinslocaties. Van daaruit kunnen 

ze worden overgebracht naar de gesloten gezinsvoorziening van het 

detentiecentrum in Zeist, voorafgaand aan hun uitzetting.

Maryam:

Samen met mijn ouders, mijn broer en zus, kwam ik naar Nederland om 
te ontsnappen aan de oorlog in Irak. Sinds onze aankomst verbleven we 
al in verschillende asielcentra.

Steeds van de ene naar de andere plaats verhuizen, is niet meteen iets 
wat we graag doen, niemand denk ik. In het asielcentrum, waar we op dit 
moment wonen, moeten we de badkamers delen, de douches, de keuken 
en de wasserijen. Behalve het gebrek aan privacy, is het ergste aan ons 
verblijf daar de stress en onzekerheid waar we in leven. De politie kan 
plots voor de deur staan om je mee te nemen naar Zeist, waar gezinnen 
worden opgesloten voor ze worden uitgezet en naar hun land van 
herkomst moeten terugkeren. 
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Foto © Defence for Children

Defence for Children - Nederland (DCI-NL) en ECPAT Nederland hebben de 
campagne ‘Ik blijf hier’ gelanceerd en een petitie gestart waarin gepleit wordt voor 
een wet die voorziet in het recht op een verblijfsvergunning voor alle kinderen die 
langer dan vijf jaar in Nederland wonen. De campagne wordt ondersteund door 
een hele reeks maatschappelijke organisaties. Neem een kijkje op de website van 
DCI-NL voor meer informatie of om deel te nemen.  
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Waar ik het meeste schrik van heb, als ik denk aan terugkeren naar mijn 
land, is – naast de gevaren van de oorlog die er woedt – dat wij (mijn 
broer, zus en ik) er geen enkele kans op een toekomst hebben. Noch mijn 
broer en zus, noch ik spreken Arabisch, dus is het bijna onmogelijk om 
een opleiding te volgen. 

Wanneer de dag aanbreekt dat mijn ouders niet meer voor ons kunnen 
zorgen, staan we er alleen voor en moeten we op onze eigen benen 
kunnen staan. Maar zonder diploma is het bijna zeker dat we op straat 
zullen belanden. 

De dag dat we het nieuws hoorden over het kinderpardon was voor ons 
de gelukkigste dag in lange tijd.  Jammer genoeg voldeed niemand van 
ons aan de voorwaarden, namelijk dat we hadden moeten meewerken 
aan onze eigen terugkeer. Het voelt alsof ze ons eindelijk iets gaven dat 
we echt nodig hadden, om het dan gewoon weer weg te nemen.

Het ‘kinderpardon’ begon als een overgangsregeling die liep van 1 februari 

2013 tot 1 mei 2013, voor de regularisatie van kinderen die voor hun 18 

jaar meer dan vijf aaneensluitende jaren in Nederland hadden gewoond en 

voordien al zonder succes asiel hadden aangevraagd. Ze moesten op het 

tijdstip van de overeenkomst jonger dan 21 zijn en mochten het toezicht 

van de centrale overheid niet voor meer dan drie maanden verlaten hebben. 

In totaal kregen 675 kinderen en 775 familieleden een verblijfsvergunning 

via de regeling. Honderden kinderen werden afgewezen of dienden geen 

aanvraag in omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden.
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Het ‘kinderpardon’ is nu een definitieve regeling, maar door de toevoeging 

van een extra criterium is het veel strenger dan de overgangsregeling: sinds 

1 mei 2013 moeten kinderen (en hun familie) ook actief “meewerken” aan 

hun vertrek om voor een verblijfsvergunning in aanmerking te komen.  De 

meeste aanvragen worden omwille van dit meewerkcriterium geweigerd. 

Toch is het tegelijkertijd niet duidelijk hoe men juist aan het criterium kan 

voldoen. De leden van het Parlement hebben om duidelijkheid gevraagd. 

95% van de aanvragen wordt geweigerd. In drie jaar tijd kregen slechts 40 

kinderen een verblijfsvergunning.  
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MILOŠ

Mijn leven

Miloš:*

Mijn naam is Miloš, ik ben 13 jaar oud en ben geboren in Servië. Sinds 
mijn 10 jaar woon ik in Oostenrijk. Ik ben naar hier gekomen met mijn 
grootvader en mijn grootmoeder. 

Ik wil misschien automonteur worden, maar ik ben nog niet helemaal 
zeker. Mijn grootste wens is dat we hier in Oostenrijk alles in orde 
kunnen brengen, mijn grootvader, mijn grootmoeder en ik, en dat ik 
mijn school kan afmaken. Ik was een jaar oud toen mijn moeder mijn 
vader verliet. Sindsdien hebben mijn grootvader en grootmoeder voor 
mij gezorgd.  

Het ergste was dat we niets hadden om mee rond te komen – op een of 
andere manier hebben we ons erdoorheen geslagen en het overleefd.  
Mijn vader en grootvader werkten een hele dag voor 500 dinar. Hoeveel 
is 500 dinar? Niet genoeg om voor ons allemaal eten te kopen. We hadden 
zelfs geen elektriciteit of verwarming, omdat we dat niet konden betalen. 
Later vertrok en hertrouwde hij [Miloš’ vader]. Mijn wens is dat ik 
automonteur kan worden. Waarom? Omdat als ik mijn beroepsopleiding 
afmaak, ik eender waar als automonteur kan werken.  

Mijn grootste wens is dat ik mijn school afmaak en dat we met alles in 
orde zijn, zodat ik mijn grootmoeder en grootvader kan helpen. 

* Naam werd veranderd.
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Miloš’ grootvader:

Hoewel mijn zoon en ik veel werkten, konden we niet de hele familie 
(6 personen) van eten en andere noodzakelijkheden voorzien. Om te 
vermijden dat mijn kinderen zouden gaan bedelen, de misdaad zouden 
ingaan enz., besloot ik om met mijn vrouw en kleinzoon naar Wenen te 
gaan.

We slaagden erin om in Wenen een klein appartement van 30 vierkante 
meter te huren en Miloš in een school in te schrijven.

Mijn laatste werk was op een paardenboerderij. Ik deed er al het 
nodige, zoals het aanleggen van waterleidingen en elektriciteit, het 
omploegen van weides en herstellingswerken in de stallen. Op een dag 
had ik een werkongeval met een cirkelzaag. Een van mijn vingers werd 
geamputeerd.

Het probleem was dat er niet onmiddellijk medische hulp was. In plaats 
daarvan werd ik anderhalf uur rondgereden door een collega die de 
instructies van de baas volgde, tot ik bijna in elkaar zakte en veel bloed 
had verloren. Uiteindelijk zetten ze me alleen voor het ziekenhuis af. 
Sinds dit ongeval heb ik regelmatig last van angst, paniekaanvallen, 
hartkloppingen en een slechte bloedcirculatie.  

Dankzij UNDOK (Anlaufstelle zur gewerkschaftlichen Unterstützung 
U N D OK u m e nt i e r t e r  A r b e i t e r  –  I n f o r m a t i e c e nt r u m  v o o r 
vakbondsbijstand voor werknemers zonder wettig verblijf ) slaagde 
ik erin om de situatie het hoofd te bieden en de nodige stappen te 
zetten voor een positieve toekomst, met o.a. medische en juridische 
consultaties. Ik kreeg een humanitaire verblijfsvergunning en 
werkvergunning voor een jaar. Nu hoop ik werk te vinden.
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Voor de toekomst wens ik vooral dat mijn kleinzoon de kans krijgt om 
zijn school af te maken en dat hij een opleiding kan volgen, zodat hij een 
beroep kan leren.

En dat hij eindelijk kan zeggen “we hebben het gehaald” en we moeten 
ons niet meer verstoppen. 

Miloš is ingeschreven in een openbare school. Zijn klasgenoten en leraren 

weten niet dat hij onwettig in Wenen verblijft. 

Hij gaat graag naar school en is een goede student, maar door 

gezondheidsproblemen moet hij veel lessen missen. Hij heeft last van 

hoofdpijn, allergieën, bronchitis en diabetes. Het is niet makkelijk om 

continue medische zorg voor hem te krijgen. Hij heeft vaak hevige buikpijn 

en kan dan niet naar school. Andere activiteiten buiten de school zijn geen 

optie. De financiële situatie is moeilijk, vooral vervoerskosten naar school, 

kleding, schoolmaaltijden, schooluitstapjes, enz. 
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Foto © PICUM
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NATALIA

Het doet me de angst voor 
uitwijzing vergeten

Mijn naam is Natalia en ik ben 21 jaar oud.

Toen ik 7 was, nam ik het vliegtuig van Chili naar Nederland met mijn 
moeder en mijn jongere zusje. Mijn vader was een jaar eerder naar daar 
gegaan en wachtte er op ons.

Het eerste wat mijn zus en ik deden toen we van het vliegtuig stapten, 
was naar mijn vader toe rennen. 

Toen ik hier naar school begon te gaan, was het alsof ik niets wist. Ik 
was erg in de war en vergat zelfs alles wat ik in het Spaans wist. Het 
was alsof ik een stap achteruit had gezet. Ik begon op school in een 
taalgroep. Ik leerde de taal erg snel. Na een half jaar kon ik al goed met 
mensen communiceren en kon ik mijn ouders helpen, omdat het voor 
hen moeilijker was om de taal te leren dan voor mij. 

Ik ben nu 21 jaar oud en word binnenkort 22. Vorig jaar heb ik mijn 
opleiding aan de middelbare school afgemaakt. Ik had goede resultaten 
en was klaar om aan de universiteit te gaan studeren, maar dit was 
niet mogelijk omdat ik geen Nederlandse verblijfsvergunning had. 
Het was een grote teleurstelling, want ik heb vele jaren hard gewerkt 
om goede punten te halen en naar de universiteit te kunnen gaan. In 
Nederland zijn er in het voortgezet onderwijs verschillende niveaus. 
Na de basisschool stuurden ze me naar het laagste niveau. Mijn ouders 
waren immigranten en dat was genoeg reden om te beslissen dat ik een 
hoger niveau niet zou aankunnen. Vele leerkrachten van de middelbare 
school vertelden me hetzelfde. Ik heb hier in Nederland heel mijn leven 
moeten vechten om het tegendeel te bewijzen.  Stap voor stap slaagde ik 
erin om naar een hoger niveau te gaan.  
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Het is nu al twee jaar geleden sinds ik niet meer kan studeren, dus 
heb ik besloten om andere manieren te zoeken om mij als persoon te 
ontwikkelen. Ik heb manieren gevonden om talen te blijven leren. Ik 
vond een plaats waar ik een tijdje Franse les kon volgen. In ruil voor de 
lessen werkte ik aan de receptie van de plaats waar ze de lessen geven. 
Tijdens mijn middelbareschooltijd zette ik me in voor de strijd van  
huishoud personeel zonder papieren om bij de regering aan te dringen 
op de ratificatie van de conventie 189 van de FNV-vakbond. Ik ben ook 
ambassadeur van de Anne Frank Stichting. Met de hulp van de Anne 
Frank Stichting ben ik een project gestart dat kinderen op school leert 
over discriminatie en gelijkheid voor iedereen. Om hen te leren dat 
ongelijkheid en discriminatie nog steeds bestaan, ook al is de Tweede 
Wereldoorlog voorbij. 

Ik verdien ook bij als babysitter en poetshulp om mijn studies te kunnen 
betalen. Het is geen ideale baan, maar door met kinderen te werken, ga 
ik me ook weer een kind voelen. Wanneer ik bij deze kinderen ben, voel 
ik me als iemand zonder zorgen of verplichtingen. Het doet me voor 
een paar uur vergeten dat ik misschien naar een ander land zou moeten 
vertrekken, dat ik mijn leven weer van nul zou moeten beginnen, dat ik 
het land dat ik als mijn thuis zie, mijn vrienden en mijn vrijwilligerswerk 
zou moeten verlaten. Het doet me de angst voor uitwijzing vergeten. 

Ik probeer een visum te krijgen als buitenlandse student in Nederland. 
Maar de som geld die je als buitenlandse student jaarlijks moet betalen, 
is ongelofelijk groot en ik heb dit niet. Bovendien verdien ik niet veel als 
werknemer met irreguliere status.  
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De hele situatie is erg frustrerend en oneerlijk. Al mijn vrienden 
konden hun studies voortzetten of een sabbatjaar nemen en de wereld 
rondreizen. 

In Nederland zijn er veel jongeren voor wie studeren niet belangrijk 
is. Ze waarderen het niet terwijl het voor mij het enige is wat ik wil. Ik 
zou graag in hun schoenen staan om op zijn minst de optie te hebben 
om te studeren zonder me zorgen te moeten maken dat ik op eender 
welk moment kan worden uitgewezen naar een land dat ze “mijn land” 
noemen, terwijl ik het eigenlijk niet meer ken. 

Ik hoop en wens echt dat de Nederlandse overheid beslist om mij als 
inwoner van Nederland te erkennen en mijn bijdragen erkent als 
vrijwilliger in verschillende mensenrechtenorganisaties, als werknemer 
en als student, en dat ze mij een Nederlandse verblijfsvergunning geven.
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NISHTA

Wachten

Iemand ergens 
Neemt een besluit over mijn leven
Op dit moment. 

En het maakt me doodsbang
Wetende dat het besluit  
Negatief kan zijn. 

Ik voel me waardeloos, hopeloos, suïcidaal
Wanneer ik eraan denk. 
Alles wat door mijn hoofd gaat
Zo deprimerend

Hoe kan ik het lawaai in mijn hoofd stoppen?
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Alles over mij

Ingrediënten
100 g schoonheid
50 g geluk
Een theelepel intelligentie
3 eetlepels bruine suiker
Wees niet zuinig met de gekheid

Neem wat bruine gekarameliseerde suiker - het is de pracht van het leven
Voeg een theelepel intelligentie toe 
Laat een paar uur afkoelen

Verwarm de box van de liefde
Maak het gezellig, als een warme knuffel
Meng er wat schattigheid onder
En roer de gekheid erdoor.  

Bak 20 ongeduldige minuten op 250 graden. 
En serveer de zoetheid
Aan ieder triest of blij gezicht. 

Nishta is 24 jaar en lid van de  Brighter Futures-jongerengroep gesteund 

door  Praxis Community Projects.

Dit stuk werd oorspronkelijk gepubliceerd in Brave New Voices: a city imagined, een bloemlezing van 
verhalen geschreven door jonge mensen uit de hele wereld die in Londen wonen en deelnamen aan het 
Brave New Voices project van English PEN. Kom meer te weten en lees meer verhalen uit de bloemlezing 
op de website van  English PEN.
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Foto  © PICUM

Een filmpje waarin Ramin zijn verhaal vertelt is beschikbaar op het YouTube-kanaal 
van PICUM.
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RAMIN

Ik probeer altijd gewoon 
positief te denken

Ramin is 21 jaar en afkomstig uit Afghanistan. Hij kwam met zijn familie 

naar België in 2008, toen hij 13 jaar was. Nadat zijn moeders asielaanvraag 

werd afgewezen, was hij meer dan tweeënhalf jaar ongedocumenteerd. 

Vandaag komt hij op voor de rechten van jonge migranten en jongeren 

als woordvoerder van het Kids Parlement dat jonge migranten in België 

samenbrengt. Daarnaast heeft hij nog vele andere activiteiten zoals 

rapmuziek, waarin hij bekend is onder de naam Ramin D’Boy. 

Natuurlijk miste ik veel kansen doordat ik geen papieren had.  Zo 
speelden mijn broer en ik bijvoorbeeld [voetbal] bij een plaatselijke club 
in Brugge. Na drie maanden kregen we een transfer [naar de volgende 
divisie], maar omdat mijn moeders aanvraag werd geweigerd, moesten 
we verhuizen. Het maakte alles moeilijk, we misten een kans. We hadden 
de kans om op een hoger niveau te spelen.

Als je geen papieren hebt, kan je bijvoorbeeld ook niet reizen. Soms 
hadden we moeilijkheden op school wanneer we niet mee konden gaan 
op schoolreisjes.

Maar het hangt ervan af hoe je het bekijkt. Ik heb nooit zoveel nagedacht 
over het feit dat ik geen wettig verblijf had. Mijn overtuiging was om 
gewoon hard te blijven werken; ik ga naar school en ik ben hier in België 
met een doel. Ik focus me daarop en denk niet aan al de rest; gewoon 
positief denken dus.

Mijn lerares was een maand lang dag en nacht bezig met onze zaak, 
omdat mijn moeders aanvraag was geweigerd en we een maand hadden 
voor we terug naar Afghanistan of Pakistan moesten.  Normaal ben ik 
iemand die de hele tijd lacht, speelt en in het rond springt maar toen 
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was ik heel droevig op school. Ik legde de situatie uit aan mijn lerares. 
Zij sprak met de directeur en ze organiseerden een demonstratie en 
lieten 600 ballonnen opgaan met een bericht voor de Staatssecretaris 
voor Migratie. 

Plots was er veel aandacht van de media... Plots werd het iets groots en 
dit is hoe ik achteraf bij het Kids Parlement ben terechtgekomen. 

Ik denk dat mijn zaak de eerste was in België die zo sterk de aandacht 
van het publiek trok. Meestal spreken mensen er niet over, maar voor mij 
was het zoiets van: dit is mijn realiteit en ik schaam me daar niet voor. 

We waren een grote groep, niet alleen A fghanen, met dezelfde 
problemen. Allemaal jonge mensen.  Het was met advocaten van het 
Progress Lawyers Network. Dit is hoe Kids Parlement is begonnen, met 
jonge mensen die geen papieren hadden en naar wie in hun zaak nooit 
geluisterd werd. 

We spreken over begeleide minderjarigen, want niet-begeleide 
minderjarigen blijven tot ze 18 zijn of hebben bijvoorbeeld een voogd 
die asiel kan aanvragen.  

Een van de doelstellingen van het Kids Parlement was dat er een 
onderzoek moet gebeuren voor een beslissing wordt genomen [over 
een asielaanvraag], omdat ze niet nadenken over de gevolgen voor de 
kinderen. Gelukkig is dit nu officieel aanvaard en hebben kinderen het 
recht om asiel aan te vragen.

Een van de redenen waarom ik bij het Kids Parlement ging, was omdat ik 
op politiek vlak mijn mening kon uitbrengen en daar iets mee kon doen. 
Daarom doe ik mijn werk nog steeds en werd ik later woordvoerder van 
het Kids Parlement, om de boodschap te verspreiden.
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SARAJANE

Of ik opsta of val

Als kind was het leven kleurrijk en vol licht
Wist ik veel, dat het donker zou worden als de nacht
En een storm het licht zou doven 
Plots ging ik van waar ik was
Naar een ander land dat ik nu thuis noem
Negen jaar hier
Negen jaren van angst
Terwijl je toekijkt hoe jouw vrienden een nieuwe weg inslaan
De weg om verder te gaan
Moet jij achterblijven en blijven staan

Want er is mij verteld dat dit het is
Hoe kan ik me niet ongewenst voelen? 
Ongewenst om zelfs maar in deze maatschappij te zijn
Angst blijft zich opbouwen  
En vult mijn aderen 
Toch kan ik de pijn niet uitleggen 
De pijn van een stukje papier, een papier
Dat beslist of ik opsta of val
Steeds denk ik na over mijn bestaan
En ik blijf proberen 

Proberen om de weg te vinden
Iemand die de pijn niet begrijpt zal zeggen...
Op een dag zal het anders zijn, morgen is er nog een dag
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Foto  © Young, Paperless and Powerful en het  Migrant Rights Centre Ireland.

Muurschildering door de Young, Paperless and Powerful jongerengroep in Dublin, 
Ierland.
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Nog een dag, nog een dag om na te denken over de barrières die me 
hebben tegengehouden om aan mijn toekomst te bouwen

Nog een dag, nog een dag vol stress en onzekerheid over wie je bent 

Maar Wie kan het wat Schelen?

Het kan Niemand wat Schelen. 

Nog een dag, nog een dag toekijken hoe je vrienden je alles vertellen over 
hun nieuwe baan en plannen om verder te studeren, wanneer je weet dat 
jij dat allemaal niet kan

Nog een dag, nog een dag jezelf hopeloos en hulpeloos voelen
Hoe lang moet dit nog doorgaan? 
Gevoelens worden opgekropt 
En elke dag wordt een hogere muur 
Een diep verborgen litteken
Maar waarom moet ik huilen?  
Wanneer ik begin te denken dat dit normaal is
Een tiener die haar toekomst zo klein ziet als een decimaal punt
Wanneer ze mij vertellen dat ik barrières heb
Komt de krijger in mij naar boven
Ik blijf me afvragen of het allemaal wel zin heeft
Maar er is maar één ding dat mijn focus vertroebelt 
Een stukje papier, een papier dat zal beslissen
Of ik opsta of val
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SaraJane is 17 jaar en al 9 jaar zonder papieren. Ze was 8 jaar toen ze met 

haar tienerbroer van Mauritius naar Ierland verhuisde om bij haar ouders 

te zijn, negen maanden nadat zij naar Ierland waren verhuisd. Haar ouders 

hadden studentenvisums waarmee afhankelijke kinderen niet worden 

toegelaten, waardoor ze geen officiële gezinshereniging konden aanvragen 

om samen te zijn.

SaraJanes vader kon na 7 jaar in Ierland te studeren en er regulier te 

verblijven geen werkvergunning krijgen en was ook zonder wettig verblijf. 

SaraJane is lid van de Young, Paperless and Powerful (YPP) groep, 

gesteund door het Migrants’ Rights Centre Ireland.

Dit stuk werd geschreven als onderdeel van een project in creatief schrijven en gesproken woord. Lees 
meer stukken van andere leden van de YPP-groep op de website van PICUM. 
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