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Mo is een klein meisje en haar ouders zijn asielzoekers.
Wat is een asielzoeker?
Een asielzoeker is iemand die bescherming vraagt in een ander
land omdat hij zich niet veilig voelt in zijn eigen land. Iedereen
kan asiel aanvragen, maar asiel krijg je niet zomaar vanzelf.

Waarom is Mo niet veilig in haar eigen land?
Er kunnen verschillende redenen zijn. Bijvoorbeeld omdat sommige
mensen Mo en haar ouders pijn willen doen of in de gevangenis willen
gooien omdat Mo een andere huidskleur heeft. Of bijvoorbeeld omdat Mo
in een andere god gelooft.

Wie beslist of Mo in België mag blijven?
Een speciale dienst in Brussel zoekt uit of Mo en haar familie in België
mogen blijven of niet. De mensen van de speciale dienst luisteren naar
het verhaal van Mo en kijken of zij de juiste redenen heeft om in België te
mogen blijven. Als de redenen van Mo worden aanvaard, dan mag zij in
ons land blijven. Als Mo niet in België mag blijven, dan helpen de mensen
van het opvangcentrum Mo om haar reis voor te bereiden, bijvoorbeeld
naar haar eigen land.

Hoe is Mo helemaal tot in België geraakt?

Asielzoekers komen met verschillende vervoermiddelen naar België: met
het vliegtuig, de boot, de bus of de auto. Of ze rijden mee achterin een
vrachtwagen tot ze in België zijn. Vaak moeten asielzoekers veel geld
betalen om in België te geraken. Ouders hebben bijvoorbeeld hun huis
moeten verkopen om de reis te betalen. Ze hebben hun dorp, hun buren
en hun vrienden achtergelaten.

Wat is een opvangcentrum?
Een opvangcentrum is een plaats waar gezinnen,
kinderen en grote mensen samenwonen. Ze mogen
er wonen zolang de speciale dienst in Brussel hun
asielaanvraag onderzoekt en tot ze van die dienst een
positief of negatief antwoord krijgen.

Wie wonen er in het opvangcentrum?
In het opvangcentrum wonen mensen samen uit
verschillende landen, met verschillende culturen
en talen, van over de hele wereld. Er zijn kinderen,
gezinnen, mannen en vrouwen van alle leeftijden.

Hoe lang wonen asielzoekers in een opvangcentrum?
Asielzoekers wonen enkele maanden of jaren in het
opvangcentrum, zolang de speciale dienst in Brussel hun
dossier onderzoekt.

Wie werken er
in een opvangcentrum?
Er werken veel mensen in een opvangcentrum, om de asielzoekers eten te
geven en te verzorgen. Er is bijvoorbeeld
een sociale dienst die naar hen luistert.
Als Mo ziek is, brengen haar ouders
haar naar de verpleegster of de dokter
van het centrum.
Opdat de kinderen en de ouders zich
niet zouden vervelen, organiseren de
animatoren allerlei activiteiten, zoals
spelletjes, sport en uitstapjes.
Er is ook iemand die kleren en schoenen
uitdeelt die het centrum heeft gekregen. Er zijn ook nog mensen in de
keuken, een directeur en mensen die
met computers en papieren werken.

Wat doet Mo heel de dag in het opvangcentrum?
Het opvangcentrum organiseert lessen en veel activiteiten. De ouders van
Mo kunnen bijvoorbeeld Nederlands of Engels leren of informatie zoeken
op internet. Mo kan ook knutselen, tekenen of sporten met haar vriendjes,
zoals voetballen, zwemmen, basketballen, … In de vakantie kan Mo naar
het speelplein, en soms gaat ze naar de zoo of de bioscoop.

Gaat Mo ook naar school?
Ja, in de week neemt Mo de bus om naar school
te gaan, of papa en mama brengen haar. Mo zit in
de klas met Belgische kinderen en leert dus snel
Nederlands. Als ze nog niet genoeg Nederlands
kent, gaat ze eerst naar de onthaalklas.
‘s Avonds maakt Mo haar huiswerk in de
huiswerkklas van het opvangcentrum. Daarna
mag ze tv kijken of spelen met haar vriendjes in
het centrum.

Mag Mo vriendjes uitnodigen om te spelen?
Soms mag Mo een vriendinnetje vragen om te
komen spelen in het opvangcentrum. Dat kan
natuurlijk niet elke dag. Er is namelijk niet genoeg
plaats in de kamers van het opvangcentrum. Mo
speelt dus meestal met de andere kinderen van
het centrum.

Heeft Mo een eigen huis?
Neen, in het opvangcentrum hebben Mo en haar familie geen eigen huis.
Ze hebben wel een kamer met een bed, een kast en stoelen.

Mag Mo een kat of een hond houden?
Neen. Mo en haar familie wonen allemaal
in dezelfde kamer, er is dus geen plaats
voor huisdieren.
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