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INTRODUCTIE  
Op verzoek van de Nederlandse overheid faciliteert de Internationale 
Organisatie voor Migratie (IOM) sinds 1992 de vrijwillige terugkeer van 
migranten naar hun land van herkomst. Door de jaren heen zijn ruim 60.000 
migranten in Nederland met hulp van IOM teruggekeerd naar meer dan 100 
verschillende landen. Dat kan niet gerealiseerd worden zonder de samenwerking 
met overheidsinstanties, ambassades, gemeenten, NGO’s, jeugdbescherming, 
zorginstellingen, migrantenorganisaties en sleutelfiguren. Dit boekje gaat over 
die samenwerking. Of liever gezegd: over de mensen en organisaties waarmee 
IOM samenwerkt. Wat is hun rol? Hoe verhouden zij zich tot het onderwerp 
terugkeer? Wat drijft hen? Met welke uitdagingen hebben zij te maken? Kortom, 
in dit boekje wordt nader kennis gemaakt met het netwerk van IOM in 
Nederland binnen het thema vrijwillige terugkeer.

INTRODUCTION
At the request of the Government of the Netherlands, IOM has been facilitating 
the voluntary return of migrants to their country of origin since 1992. Over the 
years, more than 60,000 migrants in the Netherlands have returned to more than 
100 different countries with the help of IOM. This cannot be achieved without the 
cooperation with government agencies, embassies, municipalities, non-governmental 
organizations, youth institutions, health-care facilities, migrant organizations and key 
figures. This booklet is about this collaboration, or rather about the people and 
organizations IOM works together with. What is their role? How do they relate to 
the topic of return? What drives them? What challenges do they face? In short, this 
booklet will get you more acquainted with IOM’s network in the Netherlands in the 
context of voluntary return.
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IRAANSE INZICHTEN
IRANIAN INSIGHTS

“IK ZAL NOOIT ZOMAAR BEGINNEN OVER TERUGKEER.”
“I WILL NEVER JUST START TALKING ABOUT RETURN.”

Interview with key figure Rastak 
Dehghan, a biotechnologist who is 
committed to the well-being of her 
Iranian compatriots in the Netherlands.

Interview met sleutelfiguur Rastak 
Dehghan, biotechnologe die zich inzet 

voor het welzijn van haar Iraanse 
landgenoten in Nederland.
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Yasmin keerde met hulp van IOM terug naar Iran. Rastak, bij 
wie zij al een poosje verbleef, reisde met haar mee. Ze had 
sinds ze twee herseninfarcten had gekregen, tijdens haar verblijf 
in Nederland, last van geheugenverlies en angsten. Yasmin 
zwierf gedurende een aantal jaren van plek naar plek binnen de 
Iraanse gemeenschap. Zonder herinneringen, maar ook zonder 
een plan voor de toekomst. Rastak trok zich haar lot aan en 
geleidelijk ontstond er een vertrouwensband.

Yasmin returned to the Islamic Republic of Iran with the help of 
IOM. Rastak, with whom she had been staying for a while, travelled 
with her. She suffered from memory loss and anxiety since she had 
two strokes during her stay in the Netherlands. Yasmin roamed 
from place to place within the Iranian community for a number of 
years without her memories, and also without a plan for the future. 
Rastak was concerned about her fate, and gradually a bond of trust 
was established.

Where did you get to know Yasmin? 

I know Yasmin via Via. Twice she had a stroke which made 
her very forgetful and sometimes difficult to deal with. She 
always lived at different people’s homes … in the Hague, 
then again in Arnhem or Nijmegen. In the end, there were 
only a few people willing to support her. She was getting 
more and more unhappy. I wanted to help her in a good 
way, not only with housing or money, but in a way that 
would work for the long term. In my opinion, that was 
returning to Iran.*

Waar heb je Yasmin leren kennen? 

Ik ken Yasmin via via. Twee keer heeft ze een beroerte 
gehad waardoor ze heel vergeetachtig en soms lastig 
in de omgang was. Ze woonde steeds bij verschillende 
mensen thuis, dan weer in Den Haag, dan weer in 
Arnhem of Nijmegen. Uiteindelijk bleven er nog maar 
weinig mensen over die haar wilden opvangen. Ze werd 
steeds ongelukkiger. Ik wilde haar op een goede manier 
helpen; niet alleen met opvang of geld, maar op een 
manier die zou werken voor de lange termijn. In mijn 
optiek was dat terugkeer naar Iran.

Rastak Dehghan at a meeting with IOM in the Hague. © IOM 2020/Barbara SALEWSKI-RATERING

*  Instead of the complete country name of the Islamic Republic of Iran, the oral usage is applied on 
direct speech.
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Ik wilde haar op een goede manier 
helpen, niet alleen met opvang of geld.

“

Rastak Dehghan and IOM counsellor Hans van Rhee. 
© IOM 2020/Barbara SALEWSKI-RATERING
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I wanted to help her in a good way, 
not just with housing or money. 

“

Hoe ben je bij IOM 
terechtgekomen?

Mijn ervaring in Nederland is dat als 
je problemen hebt je vaak ergens 
wel hulp kan krijgen. Ik ben toen 
gaan zoeken op internet en vond zo 
IOM. Yasmin wilde in eerste instantie 
niks weten van terugkeer. Toch 
heb ik maar een afspraak gemaakt, 
gewoon om informatie in te winnen. 
Met Hans was er gelijk een goede 
klik. Maar er waren nog steeds wel 
zorgen over de situatie in Iran. Veel 
mensen hebben het zwaar, vooral 
economisch door de sancties. En 
ook wisten we niet of het zou lukken 
om een reisdocument te krijgen.

How did you learn about IOM? 

My experience in the Netherlands is 
that if you have problems, you can often 
get help somewhere. I then started 
searching the Internet and found IOM. 
Yasmin initially did not want to know 
about returning. However, I made an 
appointment, just to get information. 
With Hans there was a connection 
from the start. But there were still 
concerns about the situation in Iran.* 
Many people are struggling, especially 
economically because of the sanctions. 
And we also did not know if we would 
be able to get a travel document.
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“ Iraniërs die naar Nederland 
komen hebben vaak hoge 
verwachtingen. 

Iranians who come to the 
Netherlands often have 
high expectations.

Rastak Dehghan at a meeting with IOM in the Hague. 
© IOM 2020/Barbara SALEWSKI-RATERING
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Can you describe the situation of the Iranian community in the Netherlands? 

Many Iranians have studied and have work experience. Iran* is a relatively developed country 
compared to many other countries where migrants come from. That is why Iranians have high 
expectations when they come to Europe. They think they can get a good job here right away, make 
a lot of money and live in big houses. But often it is disappointing; they work below their level and 
have to make ends meet on a small salary or minimal social benefits. In Iran,* they were often 
better off economically. At the same time, there is still an expectation among the family in Iran* 
that you will make it in Europe. Some become depressed by this situation or have drug and alcohol 
problems. Many Iranians who come to the Netherlands do not realize enough that it is really difficult 
to succeed here. You have to learn to speak Dutch and step by step find a job that suits you well.

Kan je de situatie van de Iraanse gemeenschap in Nederland omschrijven?

Veel Iraniërs hebben gestudeerd en hebben werkervaring. Iran is een relatief ontwikkeld land 
vergeleken met veel andere landen waar migranten vandaan komen. Dat is de reden dat 
Iraniërs hoge verwachtingen hebben als ze naar Europa komen. Ze denken dat ze hier gelijk 
een goede baan kunnen krijgen, veel kunnen verdienen en in grote huizen kunnen wonen. 
Maar vaak valt het tegen, werken ze onder hun niveau en moeten ze rond zien te komen 
van een klein salaris of een uitkering. In Iran waren ze economisch gezien vaak beter af. 
Tegelijkertijd is er bij de familie in Iran nog steeds de verwachting dat je het gaat maken in 
Europa. Sommigen raken depressief door deze situatie of krijgen drugs- en alcoholproblemen. 
Veel Iraniërs die naar Nederland komen beseffen onvoldoende dat het echt moeilijk is om te 
slagen hier. Je moet Nederlands leren spreken en je stap voor stap opwerken naar een baan 
die goed bij je past.

What about you? 

The same goes for me. I came to the Netherlands 
ten years ago to study biotechnology in Nijmegen. 
I graduated two years ago and I have a Dutch 
nationality now, but so far I did not find the right 
job with my study. So, I am looking for a job in 
a laboratory, to do research into new medicine. 
Now, I first have to do a new course to meet all 
the conditions again. I am saving money for this, 
so that I can eventually work in my own area of 
expertise.

Hoe zit dat bij jou?

Dat geldt ook voor mij. Ik kwam tien jaar 
geleden naar Nederland om biotechnologie 
te studeren in Nijmegen. Twee jaar geleden 
ben ik afgestudeerd en heb ik inmiddels de 
Nederlandse nationaliteit, maar tot nu toe 
heb ik met mijn studie nog niet het juiste werk 
gevonden. Ik ben dus op zoek naar een baan 
in het laboratorium, om onderzoek te doen 
naar nieuwe medicijnen bijvoorbeeld. Nu 
moet ik eerst nog een nieuwe cursus doen 
om weer aan alle voorwaarden te voldoen. Ik 
ben hiervoor aan het sparen, zodat ik straks 
kan gaan solliciteren binnen mijn vakgebied.
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What do Iranians in the Netherlands think 
about the topic of return? 

Many Iranians are on Facebook. They 
communicate on all kinds of topics: housing, 
work, how to apply for asylum, staying in other 
European countries ... but there is never any talk 
about return. It is kind of a taboo, which has 
to do with shame. In addition, the idea is often 
that there is no perspective after return. There 
are also many misunderstandings about return. 
For example, many Iranians think that when you 
depart from Schiphol Airport, you have to pay 
a fine for every day that you have been in the 
Netherlands without a permit to stay. I found 
out that this also played a role with Yasmin. It 
took me a long time to convince her that this is 
not true.

Hoe wordt er door Iraniërs in 
Nederland over terugkeer gedacht?

Veel Iraniërs zitten op Facebook. Ze 
communiceren over allerlei onderwerpen: 
huisvesting, werk, hoe ze een asielaanvraag 
moeten doen, verblijf in andere Europese 
landen... maar over terugkeer wordt nooit 
gesproken. Het is een soort taboe, wat met 
schaamte te maken heeft. Daarnaast is de 
gedachte vaak dat er geen perspectief is bij 
terugkeer. Ook zijn er veel misverstanden 
over terugkeer. Zo denken veel Iraniërs 
bijvoorbeeld dat bij vertrek op Schiphol een 
boete betaald moet worden voor elke dag 
dat je te lang zonder papieren in Nederland 
bent geweest. Ik kwam erachter dat dit ook 
een rol speelde bij Yasmin. Het duurde lang 
voordat ik haar kon overtuigen dat dit niet 
klopt.

Where does your motivation come from to 
help your compatriots in the Netherlands? 

Someone once told me about an Iranian woman 
who had become pregnant but wanted to 
have an abortion. She did, but not in a clinic 
with proper care. She was afraid she would 
be arrested otherwise because she did not 
have any papers. After that, she had a lot of 
medical problems. If I could have informed her 
that everyone in the Netherlands has certain 
rights, whether you have a residence permit 
or not, she might have handled it differently. If 
they know me in the community that way, then 
trust grows and at some point, you can also talk 
about the topic of return if needed. But I will 
never just bring it up. It is important that they 
can approach me for any problem. It is not my 
purpose to get people back. 

Waar komt jouw motivatie vandaan om 
je landgenoten in Nederland te helpen?

Iemand vertelde mij eens over een Iraanse 
vrouw die zwanger was geworden, maar 
abortus wilde plegen. Ze heeft dat gedaan, 
maar niet in een kliniek met goede zorg. 
Ze was bang dat ze anders opgepakt zou 
worden, omdat ze geen papieren had. Daarna 
heeft ze nog veel medische problemen 
gehad. Als ik haar had kunnen informeren 
dat iedereen in Nederland bepaalde rechten 
heeft, of je nu wel of geen verblijfsrecht hebt, 
dan had ze het misschien anders aangepakt. 
Als ze me in de gemeenschap op die manier 
kennen, dan ontstaat er vertrouwen en 
kan je op een gegeven moment ook praten 
over het onderwerp terugkeer. Maar ik zal 
nooit zomaar beginnen over terugkeer. Het 
gaat erom dat ze me benaderen voor welk 
probleem dan ook. Ik ben er niet op uit om 
mensen terug te laten keren.

It is important that Iranians can approach 
me for any problem.

Het gaat erom dat Iraniërs mij benaderen 
voor welk probleem dan ook.“
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With the support of 
IOM, it is also better 
for her network to 

manage it.

Met de support van 
IOM is het ook voor 
haar netwerk beter 

vol te houden.

How is Yasmin doing now? 

There were some stressful moments before and during the trip, such as at the 
embassy when she had to apply for a travel document. Due to her amnesia, 
she was unable to answer a number of questions correctly. The same thing 
happened at customs at the airport in Tehran. Luckily, I was always there to 
help her. Furthermore, the return to Iran* was very nice. She really opened 
up. It is the world she knows and where she feels at home. She has got some 
good friends around her taking care of her. With the support of IOM, she 
can pay the rent of her apartment and home care for the time being. In this 
way, it is also a lot better for her network to manage it. During a family trip 
recently, I paid a visit to Yasmin. She is doing fine.

Hoe gaat het nu met Yasmin?

Er waren wel wat stressmomenten voor en tijdens de reis, zoals op 
de ambassade toen ze een reisdocument moest aanvragen. Door haar 
geheugenverlies kon ze op een aantal vragen niet goed antwoord geven. 
Hetzelfde gebeurde bij de douane op het vliegveld in Teheran. Gelukkig 
was ik er steeds bij om haar te helpen. Verder was de terugkomst in Iran 
heel mooi. Ze leefde helemaal op. Het is de wereld die ze kent en waar 
ze zich thuisvoelt. Ze heeft een paar goede vriendinnen om zich heen die 
voor haar zorgen. Met de support van IOM kan ze voorlopig de huur van 
haar appartement en thuiszorg betalen. Op die manier is het ook voor 
haar netwerk een stuk beter vol te houden. Tijdens een familiebezoek 
onlangs ben ik nog langsgeweest bij Yasmin. Het gaat goed met haar.

“

Rastak Dehghan with Yasmin upon arrival in the Islamic Republic of 
Iran. © IOM 2019/Rastak DEHGHAN
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VAN AALTEN NAAR ACCRA
FROM AALTEN TO ACCRA
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DE TERUGKEER VAN EEN JONGE 
GHANEES VANUIT EEN PLEEGGEZIN 

VAN NIDOS
THE RETURN OF A YOUNG GHANAIAN 

FROM A FOSTER HOME OF NIDOS

Ruim een jaar verbleef de 17-jarige 
Kofi bij het voor Nidos alom bekende 
pleeggezin Bogaars-Polman in Aalten 
in de Achterhoek. Van de vele kinderen 
die het gezin opving maakte Kofi indruk 
en ontstond er een speciale band. Ook 
na Kofi’s terugkeer met IOM naar zijn 
moeder in Ghana is er nog regelmatig 
contact en helpen ze hem, naast hulp van 
IOM, met de financiering van zijn opleiding 
tot marine engine mechanic.

For more than a year, 17-year-old Kofi stayed 
with the Bogaars-Polman foster family in 
Aalten in Achterhoek, who are well known 
to Nidos. Of the many children who stayed 
with the family, Kofi made an impression, 
and a special bond was formed. Even after 
Kofi’s return to his mother in Ghana with the 
help of IOM, there is still regular contact. In 
addition to IOM’s support, the family helps 
him with the financing of his training as a 
marine engine mechanic.

Interview with youth 
protector Grietje van 
Vianen of Stichting Nidos 
(guardianship institution 
for unaccompanied minor 
asylum seekers) and foster 
parents Bianca Bogaars 
and Paulo Polman.

Interview met 
jeugdbeschermer Grietje 
van Vianen van Stichting 

Nidos (voogdij-instelling voor 
alleenstaande minderjarige 

asielzoekers) en pleegouders 
Bianca Bogaars en 

Paulo Polman. 

From left to right: Bianca Bogaars, Kofi and 
Grietje van Vianen in the family kitchen. 
© IOM 2019/Marianne VAN BULCK 
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How did you get into contact with 
Nidos’ work?  

Bianca: I worked as a justice secretary 
at the Ministry of Justice. I was 
reading a case about children who 
had been taken out of their home 
and housed somewhere else by 
Nidos. I have never heard of Nidos 
before. That aroused my interest. 
I  looked for information about 
them, and soon an intake interview 
followed. Our first placement was 
a young Roma girl. That was 
very difficult, because she did 
not speak a word of Dutch. Also, 
she was well behind in her social 
development. The next placement 
involved two brothers from Haiti, 
where there had been a major 
earthquake in 2010. They had 
been adopted in the Netherlands, 
but still needed temporary care 
before going to their new family. 
Then three Surinamese sisters 
came for a while. Those were the 
first placements.

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen 
met het werk van Nidos? 

Bianca:  Ik werkte als gerechtssecretaris 
bij Justitie. Ik zat een zaak te 
lezen over kinderen die uit 
huis waren gehaald en die 
door Nidos ergens waren 
ondergebracht. Daar had ik nog 
nooit van gehoord, van Nidos. 
Dat wekte mijn interesse. 
Ik ben toen informatie over 
ze gaan opzoeken en al snel 
volgde een intakegesprek. Onze 
eerste plaatsing was een jong 
Roma meisje. Dat was heel 
moeilijk, want ze sprak geen 
woord Nederlands. Ook had 
ze een flinke achterstand in 
haar sociale ontwikkeling. De 
volgende plaatsing betrof twee 
broertjes uit Haïti, waar in 
2010 een zware aardbeving was 
geweest. Zij waren in Nederland 
geadopteerd, maar hadden nog 
tijdelijk opvang nodig. Daarna 
kwamen drie Surinaamse zusjes 
voor een poosje. Dat waren zoal 
de eerste plaatsingen.
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Waarom ben je pleegouder geworden? 

Bianca:  Ik heb het nooit als roeping gezien, we 
zijn er gewoon aan begonnen. Ik vind het 
leuk om te doen. Om met al die kinderen 
kennis te maken, te leren over hun cultuur 
en er wat van te maken met ze. Ik merk 
wel dat ik gevoeliger aan het worden ben 
naarmate ik ouder wordt. Dat ik niet 
meer zo goed tegen sommige pubers 
en hun gedrag kan. Soms wordt het een 
beetje veel, de dingen die je overkomen. 
Ik heb liever wat jongere kinderen in huis 
nu. Je motief moet niet zijn om van de 
kinderen dankbaarheid terug te krijgen. 
Zo werkt dat gewoon niet altijd. Dat 
krijgen we overigens wel van Nidos. 
Ik  voel heel sterk hun waardering voor 
alles wat we doen. 

Why did you become a foster parent? 

Bianca:  I never saw it as a calling; we just gave it a 
go. I find it great to get to know all these 
children, to learn more about their culture 
and make the best of it together. I do 
notice though that I became more sensitive 
as I got older. I cannot handle teenagers 
and their behaviour very well anymore. 
Sometimes, it is a little bit too much, the 
things that happen to you. I would rather 
have some younger kids in the house right 
now. Getting gratitude from children in 
return for your support should not be your 
motivation to do this. That is just not how 
it always works. Nidos gives us that, by the 
way. I strongly feel the appreciation from 
them for what we do.

 We just gave it a go.

We zijn er gewoon aan begonnen.

House of the Bogaars-Polman foster family in Aalten. 
© IOM 2020/Barbara SALEWSKI-RATERING

– Bianca

“
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Hoe lang werken jullie al samen? 

Grietje:  Na een eerste plaatsing blijf je meestal verbonden aan het gezin, als het goed klikt. En 
dat is hier het geval. We hebben al tien jaar een heel prettige samenwerking. Ik heb 
gezinnen uit verschillende culturen onder mijn hoede. Hier in de Achterhoek hebben 
we bijvoorbeeld veel Turkse en Somalische gezinnen. Hiermee onderscheiden we ons 
van de reguliere jeugdzorg. Wanneer mensen zich opgeven wordt er uitvoerig met ze 
gesproken en gevraagd of ze beseffen waar ze instappen. Nidos heeft in principe geen 
kinderen met hulpverleningsproblematiek, maar je krijgt wel een kind met bagage 
binnen.

Paulo:  Na al die plaatsingen, met leuke en minder leuke ervaringen, leer je elkaar goed 
kennen.

Grietje:  De moeilijke kinderen worden wel vaak hier geplaatst. Als we echt omhoog zitten 
dan denken we meestal aan dit gezin.

Bianca:  En wij gaan er dan vanuit dat ze bij Nidos daar goed over nagedacht hebben. Er is 
door de jaren heen een vertrouwensrelatie ontstaan.

Grietje: We kunnen ook eerlijk tegen elkaar zijn. Als het met een bepaald kind niet gaat, dan 
zijn we daar open over en bespreken we hoe dat komt. We hoeven het niet mooier 
voor te stellen naar elkaar dan het is.

How long have you been working together?  

Grietje:  After an initial placement, you usually stay connected to the family if it clicks well. And that 
is the case here. We have a very pleasant collaboration for 10 years already. I have families 
from different cultures under my care. Here in Achterhoek, for example, there are many 
Turkish and Somali families. This distinguishes us from regular youth care. When people 
sign up, we talk with them at length and ask if they realize where they are getting in. In 
principle, Nidos does not have children with mental or behavioural problems, but you do 
get a child with emotional baggage in your house.

Paulo:  After all these placements, with fun and less fun experiences, you get to know each other 
very well.

Grietje: The difficult children are often placed here. When it gets complex, we usually think of this 
family.

Bianca: And we assume that Nidos have thought this through. A relationship of trust has developed 
over the years.

Grietje: We can also be honest with each other. If a certain child does not fit in well in the family, 
then we are open about that and discuss why. We do not have to pretend things are all 
beautiful while this is not the case.

I strongly feel the appreciation from 
Nidos for what we do.

Ik voel heel sterk de waardering van 
Nidos voor wat we doen.“

– Bianca
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Hoe kwam Kofi bij jullie terecht? 

Grietje: Hij zat in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar werd hij gelijk al bestempeld als een 
kwetsbare jongen. Het was eigenlijk frappant dat een jongen van zeventien nog in een 
pleeggezin werd geplaatst. Dat gebeurt bij Nidos op die leeftijd meestal niet meer. 
Zijn sociale karakter maakte hem kwetsbaar. Gezien zijn leeftijd zou hij eigenlijk naar 
een woongroep moeten gaan of misschien een AZC. Maar er was de vrees dat in die 
setting mensen misbruik van hem zouden maken. Hij zag altijd het goede in mensen.

Bianca: Een heel sociale jongen. Kwam ik bijvoorbeeld met de auto aanrijden vol boodschappen, 
dan kwam hij onmiddellijk naar buiten om te helpen sjouwen. Dat had ik nog nooit 
meegemaakt. Er zat ook niets achter, dat heb je ook wel eens.

Paulo: Hij liet duidelijk merken dat hij respecteerde wat wij deden voor hem. Soms 
corrigeerde hij de andere kinderen als iets in zijn ogen niet kon. Hij hielp altijd mee, of 
het nu de vuilcontainers waren die buiten gezet moesten worden of de post die uit 
de brievenbus gehaald moest worden. Hij was echt onderdeel van het gezin.

How did Kofi get here in Aalten?   

Grietje:  He was in the asylum registration centre in Ter Apel. There, he was immediately labelled a 
vulnerable boy. It was odd that a 17-year-old boy was still placed in foster care. Usually that 
does not happen anymore at that age. His social character made him vulnerable. Given 
his age, he should have gone to a youth living group or maybe a regular asylum centre. But 
there were fears that in that setting, people would take advantage of him. He always saw 
the good in people.

Bianca:  A very social boy. For example, if I came back from doing the groceries, he would immediately 
come out to help me carry. I have never experienced that before. And there was nothing 
behind it either, which is the case sometimes.

Paulo:  He made it clear that he respected what we did for him. Sometimes, he corrected the other 
children when something in his eyes was inappropriate. He always helped, whether it was 
the rubbish bins that had to be put outside or the mail that had to be taken out of the 
mailbox. He was really part of the family.

Front of the Bogaars-Polman house. © 2020/Barbara SALEWSKI-RATERING
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Wanneer kwam terugkeer ter sprake bij Kofi? 

Grietje: Op het moment dat hij een beetje gewend was hier zijn we het vrij snel met hem 
gaan bespreken. Het verkrijgen van een verblijfsvergunning in Nederland zou voor 
hem heel moeilijk worden. Ghana wordt als een veilig land gezien. Dit was wel de 
realiteit waar we op tijd met hem over moesten praten. Dat vond hij heel moeilijk. 
Vooral voor zijn moeder, omdat hij dan geen geld zou kunnen opsturen naar haar. We 
hebben het er toen een poosje niet meer over gehad. Pas bij de negatieve uitslag op 
zijn asielaanvraag kwam het weer ter sprake. Hij snapte dat heel goed. Hij was ook 
op de hoogte over de mogelijkheid van terugkeer met IOM. Een Gambiaanse jongen, 
die ook bij Bianca en Paulo verbleef, zat al eerder in deze situatie. Kofi zat dan aan de 
keukentafel mee te luisteren als het over terugkeer ging.

Bianca: Er was eerst nog sprake van dat hij naar Italië teruggestuurd zou worden, omdat hij 
daar Europa was binnengekomen.

Paulo: Daar spraken we ook over, hoe hij naar Europa gekomen was. Dat hij door de 
woestijn is gegaan met auto’s. Hij vertelde dat hij in Ghana benaderd was door 
mannen die zeiden dat ze werk voor hem hadden in Libië. Hoe het daar precies 
is gegaan heeft hij ons nooit verteld, alleen dat het zwaar was en dat hij via via 
uiteindelijk de oversteek naar Italië had gemaakt. We konden na verloop van tijd 
goed met hem praten, gewoon in het Nederlands. Hij is heel slim, dat zeiden ze op 
school ook, met wiskunde en zo. Toch was hij al vanaf zijn negende van school af en 
verdiende hij geld als snoepverkoper op straat.

Grietje: De jongen uit Gambia overigens wilde niet terugkeren. Kofi wel, toen de uitslag van 
de IND binnen was overwoog hij al snel om terug te gaan. Ik heb toen gelijk contact 
gezocht met Marianne (IOM-counselor). Ik ken haar al heel lang. De week erop was 
ze bij Kofi, heel vrijblijvend nog. Ze heeft hem toen vooral informatie gegeven.

Bianca Bogaars. © IOM 2020/
Barbara SALEWSKI-RATERING
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Kofi would be sitting at the kitchen 
table listening when they were 

having discussions about return.

Kofi zat dan aan de keukentafel 
mee te luisteren als het over 

terugkeer ging.

How did you raise the topic of return to Kofi?   

Grietje: When he was a bit accustomed here, we started discussing it with him quite quickly. 
Obtaining a residence permit in the Netherlands would be very difficult for him. Ghana is 
seen as a safe country. This was the reality we had to talk to him about in time. He found 
that very difficult, especially for his mother, because he then would not be able to send 
money to her. We did not talk about it for a while. It was only when the negative result on 
his asylum application came in that we started discussing it again. He understood that. He 
was also aware of the possibility of returning with IOM. A Gambian boy, who also stayed 
with Bianca and Paulo, was in this situation before. Kofi would be sitting at the kitchen 
table listening when they were having discussions about return. 

Bianca:  At first, there was the possibility that he would be sent back to Italy, because he had 
entered Europe there.

Paulo:  That is what we talked about also, how he came to Europe – that he travelled through the 
desert. He said he had been approached in Ghana by men who said they had work for him 
in Libya. He never told us exactly what happened, only that it was tough and that he had 
made the crossing to Italy via Via. Over time, we could talk to him very well in Dutch. He is 
very smart; that is what they said at school as well. He was good with math, for example. 
Yet he had been out of school since he was 9, because he had to make money as a candy 
seller on the street.

Grietje:  The boy from Gambia did not want to return eventually. Kofi however considered going back 
as soon as the results of the immigration service came in. I immediately contacted Marianne 
[IOM counsellor]. We know each other for a long time already. The following week, she was 
with Kofi; it was very non-committal. She just gave him information at the time.

“

– Grietje
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Hoe hebben jullie het traject bij IOM 
ervaren? 

Grietje: Eerst vonden we het een beetje 
apart. Terugkeer werd gebracht als 
een optie. Marianne gaf heel veel 
ruimte. Toen ze weg was zeiden we 
tegen elkaar: waarom is ze zo aardig? 
We hoopten gewoon niet dat het 
zou aflopen zoals met de Gambiaanse 
jongen die uiteindelijk zonder iets te 
zeggen vertrokken was.

Bianca: Daar waren we heel bang voor. Hij 
was een boodschap gaan doen en 
kwam niet meer terug. Bleek dat hij 
was teruggegaan naar Italië. Later 
heeft hij ons laten weten dat hij niet 
anders kon. Kofi kennende zou hij 
dit niet zo doen, maar toch weet je 
het niet zeker. We hebben in al die 
jaren zoveel meegemaakt met die 
jongeren.

Paulo: Ik heb dat besproken met Kofi. Dat 
hij dat echt niet moet doen, dat 
hij dat Bianca niet kon aandoen. 
Gelukkig is het zo niet gelopen.

Grietje: Marianne is toen een tweede keer 
langsgekomen. Kofie gaf in dat 
gesprek duidelijk aan dat hij besloten 
had om terug te gaan naar zijn 
moeder in Ghana.

How did you experience the return process 
with IOM?    

Grietje:  At first, we thought it was a bit unusual. 
Return was brought as an option. 
Marianne gave a lot of space. When 
she was gone, we said to each other, 
“Why is she so nice?” We just hoped 
it would not end like the Gambian 
boy who eventually left without saying 
anything.

Bianca:  We were very afraid of that. He went 
shopping and never come back. Turns 
out he had gone back to Italy. Later, he 
let us know he had no choice. Knowing 
Kofi, he would not do this, but you 
never know. We have been through so 
much with these young people over the 
years.

Paulo:  I discussed it with Kofi. That he really 
should not do this; he could not do that 
to Bianca. Fortunately, it did not turn 
out that way.

Grietje:  Marianne came by a second time. 
Kofi made it clear in that conversation 
that he had decided to go back to his 
mother in Ghana.

Bianca Bogaars and Paulo Polman. © IOM 2020/Barbara SALEWSKI-RATERING
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Hoe was het voor jullie dat Kofi 
terugging naar Ghana? 

Bianca: We vonden het jammer dat hij ging 
vertrekken. Ook al was dat sowieso 
gebeurd, want hij was al bijna 
achttien en stond dus op het punt 
zijn eigen weg te gaan. Zijn docenten 
van de internationale schakelklas 
in Doetinchem vonden het ook 
jammer dat hij wegging. Net als 
zijn voetbalteam. Zij waren allemaal 
erg op hem gesteld. Nu ruim een 
jaar na zijn vertrek hebben we nog 
steeds elke week contact. Meestal 
gewoon voor een praatje, vragen 
hoe het gaat, maar soms ook voor 
grote dingen. We helpen hem wat 
extra met zijn opleiding. Hij wil graag 
werken in de offshore-industrie.   

Paulo: Ik heb plannen om met onze 
dochters een keer op bezoek te 
gaan bij Kofi in Ghana.

Bianca: Zelf hoef ik niet daarheen, maar ik 
zou het heel leuk vinden om Kofi 
nog eens te zien. Misschien ooit in 
Rotterdam, wanneer hij aanmeert 
met een schip waarop hij werk heeft 
gevonden.

How was it for you that Kofi went back to 
Ghana?     

Bianca: We were sorry that he was leaving, even 
though that had happened anyway, 
because he was almost 18 and was 
therefore about to go his own way. His 
teachers from the international class in 
Doetinchem also regretted that he left, 
just like his football team. They were 
all very fond of him. Now more than 
a year after his departure, we are still 
in touch every week, usually just for a 
chat – to check how things are going – 
but sometimes also for big things. We 
help him with his education a little 
extra. He would like to work in the 
offshore industry.

Paulo:  I have plans to visit Kofi in Ghana with 
our daughters.

Bianca:  I do not have to go there myself, but 
I would love to see Kofi again. Maybe 
one day in Rotterdam, when he docks 
with a ship on which he found work.

“ We waren bang dat hij net als die andere 
jongen zou vertrekken zonder iets te zeggen.

– Bianca

We were afraid that he would leave, like the 
other boy, without saying anything.

In the family kitchen. © IOM 2020/Barbara SALEWSKI-RATERING
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INDONESISCHE 
INTERNATIONAL

INDONESIAN 
INTERNATIONAL

EEN INKIJKJE IN HET WERK VAN EEN 
LANDSVERTEGENWOORDIGER 
A CLOSER LOOK AT THE WORK 

OF A COUNTRY’S REPRESENTATIVE

Interview with the Coordinator for 
Protocol and Consular Department 
of the Embassy of Indonesia, Winardi 
Hanafi Lucky, with whom IOM closely 
cooperates with in the Netherlands in 
the context of Indonesian migrants who 
are in need of travel documents for 
voluntary return.

Interview met de Coördinator 
Protocol en Consulaire Afdeling van de 

Ambassade van de Republiek Indonesië, 
de heer Winardi Hanafi Lucky, met wie 

IOM in Nederland nauw samenwerkt in 
het kader van Indonesische migranten 

die een reisdocument nodig hebben 
voor hun vrijwillige terugkeer.

Waar komt u vandaan in Indonesië? 

Mijn geboortestad is Bandung, de hoofdstad van West-Java. Het is de stad 
waar de historische Aziatisch-Afrikaanse conferentie werd gehouden in 
1955, toen Soekarno president van Indonesië was. Het is een van de grootste 
steden van het land, niet zo ver van Jakarta. Het was ooit de hoofdstad van 
Indonesië. De infrastructuur en diplomatieke compounds waren er, maar 
uiteindelijk werd Batavia (voormalige naam Jakarta) de hoofdstad.

Where are you from in Indonesia?

My hometown is Bandung, the capital city of West Java. It is the city where 
the historic Asian–African Conference was held in 1955, when Sukarno was the 
president of Indonesia. It is one of the biggest cities in the country – not so 
far from Jakarta. It was once supposed to be the capital city of Indonesia. The 
infrastructure and diplomatic compounds were there, but in the end, Batavia 
[former name of Jakarta] became the capital.
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Hoe bent u in dit werk terechtgekomen?   

Ik ben in 1995 afgestudeerd aan de Parahyangan Catholic 
University in Bandung, waar ik Internationale Betrekkingen heb 
gedaan. Ik vervolgde mijn studie in Australië, waarna ik in 2000 
solliciteerde naar deze functie bij het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Ik had het geluk deze baan te krijgen, omdat ik het altijd 
leuk vond om te reizen en verschillende mensen te ontmoeten.

How did you get involved in this profession?

I graduated in 1995 from the Parahyangan Catholic University in 
Bandung, where I did my major in International Relations. I continued 
my study in Australia, after which I applied for this position at the 
Ministry of Foreign Affairs in 2000. I was lucky to get this job since 
I have always liked travelling and meeting different people.

Winardi Hanafi Lucky inside the Embassy of Indonesia in the Hague. © IOM 2021/Barbara SALEWSKI-RATERING
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Hoe lang werkt u al voor de ambassade 
hier in Nederland?    

Ik ben in September 2018 in Nederland 
aangekomen. Om de drie jaar is er een 
rotatie, wat betekent dat ik volgend jaar 
weer ergens anders heen ga. Voordat ik hier 
kwam, was ik gestationeerd in Rusland, en 
daarvoor in Saoedi-Arabië. Erg interessant, 
vanwege de vele verschillen. Niet de minste in 
temperatuur, het ging van +30°C naar -30°C.  
Ik dacht altijd dat Nederland koud was, maar 
na deze ervaring weet ik beter. Mijn vrouw en 
twee dochters, die 10 en 13 jaar oud zijn, zijn 
hier bij mij. Gelukkig zorgt ons ministerie daar 
heel goed voor. Ze reizen altijd met me mee. 
Ze zitten op de Internationale School van Den 
Haag in Kijkduin. Het is altijd een uitdaging 
om naar een ander land te verhuizen, maar 
ze hebben geleerd zich snel aan te passen aan 
een nieuwe omgeving. Het is een kwaliteit die 
je ontwikkelt in deze levensstijl.

How long have you been working for the 
embassy here in the Netherlands?

I arrived in the Netherlands in September 2018. 
Every three years there is a rotation, which 
means that next year I will go somewhere else. 
Before I came here, I was posted in the Russian 
Federation, and before that in Saudi Arabia. 
It is very interesting, because of the many 
differences, not the least in temperature; it went 
from +30°C to -30°C. I always thought that the 
Netherlands were cold, but not anymore after 
this experience. My wife and two daughters, 
who are 10 and 13 years old, are here with me. 
Fortunately, our ministry takes very good care of 
that. They always travel with me. They go to the 
International School of The Hague in Kijkduin. It 
is always a challenge to move to another country, 
but they have learned to adapt very quickly to 
a new environment. It is a special ability you 
develop in this lifestyle.

“ Mijn dochters hebben geleerd 
zich snel aan te passen.

My daughters have learned 
to adapt very quickly.

Winardi Hanafi Lucky in front of the Embassy of Indonesia in the Hague. © IOM 2021/Barbara SALEWSKI-RATERING
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Wat zijn de belangrijkste onderwerpen waar u zich mee bezighoudt?     

Ik ben de Coördinator van de Protocol en Consulaire Afdeling. Ons 
buitenlands beleid heeft 4+1 speerpunten, namelijk: het handhaven van 
onze nationale integriteit, het bevorderen van economische diplomatie, het 
versterken van onze rol in internationale en regionale fora, en vooral het 
beschermen van Indonesische burgers en rechtspersonen in het buitenland. 
Het +1-onderwerp verwijst naar een versterkte infrastructuur binnen onze 
afdelingen, zoals administratie en financiële ondersteuning. Mijn belangrijkste 
taak is ervoor te zorgen dat de belangen van Indonesiërs in Nederland 
worden beschermd. Het is een hele uitdagende taak. Volgens het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) wonen hier in Nederland zo’n 350.000 eerste 
en tweede generatie Indonesische migranten. Als je verder teruggaat, zijn er 
hier meer dan 1,2 miljoen mensen met Indonesische roots. Het is dus een 
zeer grote diaspora. Het is een continu proces om nauwkeurige cijfers te 
krijgen en in kaart te brengen welke groepen waar zijn, en om alle informatie 
te krijgen over bijvoorbeeld wat voor werk ze doen en hoe hun gezinssituatie 
eruit ziet.

What are the main topics you are concerned 
with?

I am the Coordinator for the Protocol and Consular 
Department. Our foreign policy has 4+1 priority 
topics, which are upholding our national integrity, 
promoting economic diplomacy, enhancing our role 
in international and regional forums, and most 
importantly, protecting Indonesian citizens and 
legal entities abroad. The +1 topic refers to an 
enhanced infrastructure in our departments like 
administration and financial support. My main 
task is to ensure that the interests of our fellow 
Indonesians in the Netherlands are protected. It is 
quite a challenging task. According to the Statistics 
Netherlands (Centraal Bureau voor de Statistiek 
or CBS)   database, around 350,000 first- and 
second-generation Indonesians with a migration 
background live here in the Netherlands. If you 
go back further, there are more than 1.2 million 
people here with Indonesian roots, so it is a very 
large diaspora. It is an ongoing process to get 
accurate figures and map which groups are where, 
and to get all the information about, for example, 
what they do for a living and what their family 
situation looks like.

A small corner in the Embassy of Indonesia. 
© IOM 2021/Barbara SALEWSKI-RATERING
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My main task is to ensure 
that the interests of our fellow 

Indonesians are protected.

Mijn belangrijkste taak is 
ervoor te zorgen dat de 

belangen van de Indonesiërs 
hier worden beschermd.

Hoe blijft u in contact met de Indonesische gemeenschap hier?      

We hebben onze kanalen op social media en met onze afdeling organiseren 
we outreach-activiteiten en bezoeken we sociale evenementen. Voor 
de coronapandemie brachten we twee keer per maand bezoeken aan 
verschillende plaatsen, van Maastricht tot Groningen, om Indonesiërs te 
ontmoeten. Soms brengen we specifieke expertise mee, bijvoorbeeld 
onze attaché van onderwijs en attaché van immigratie. Ook nemen we 
kantoorapparatuur mee, voor het geval ze geregistreerd willen worden in 
ons publieke systeem of paspoorten moeten vernieuwen. Maar helaas is 
dit allemaal erg moeilijk geworden door de coronasituatie. De Indonesische 
gemeenschappen missen echt de samenkomsten, zoals de vele optredens 
die ze organiseren, de festivals en bazaars. En voor ons is het ook een 
uitdaging. We willen graag zichtbaar zijn binnen de gemeenschappen en onze 
ondersteunende rol tonen.

How do you manage to stay in touch with them?

We have our channels on social media and with our department, we organize 
outreach activities and visit social events. Before the COVID-19 pandemic, 
twice a month we used to bring visits to different places, from Maastricht 
to Groningen, to meet our fellow Indonesians. Sometimes we bring along 
specific expertise, for example our attaché of education and attaché of 
immigration. Also, we bring some office equipment, in case they would like 
to be registered to our public service system or need to renew passports. 
But unfortunately, this has all become very difficult due to the coronavirus 
situation. The Indonesian communities really miss the get-togethers, like the 
many performances they organize, the festivals and bazaars. And for us, it is 
a challenge too. We work in a spirit of State presence, meaning we want to 
be visible within the communities and assure our supportive role.

“

Indonesian figure on the grounds of the Embassy of 
Indonesia. © IOM 2021/Barbara SALEWSKI-RATERING
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Op welke manier heeft de 
coronapandemie gevolgen gehad voor 
Indonesische migranten in Nederland?       

Als ambassade hebben we bijgedragen aan 
corona-gerelateerde logistiek, zoals het 
verspreiden van mondkapjes en informatie 
over het virus en maatregelen van de 
Nederlandse overheid. En nu richten we 
ons op het verstrekken van informatie over 
vaccinatiemogelijkheden in het hele land. Wat 
de economische situatie van mensen betreft, 
hebben we veel berichten ontvangen over 
problemen, zoals uitstel van salarissen en 
banenverlies. In het begin van de pandemie 
was het de combinatie van angst voor het 
virus en economische problemen waardoor 
sommige Indonesische migranten zo snel 
mogelijk naar hun familie in Indonesië wilden 
terugkeren. Maar dit was erg complex omdat 
steeds meer luchthavens werden gesloten. 
Pauline (medewerker van de IOM Consular 
and Diplomatic Liaison Unit) en ik hadden 
destijds een hotline om vluchten te regelen 
voor zoveel mogelijk Indonesiërs die snel 
terug wilden keren naar Indonesië. We 
waren behoorlijk succesvol. Het laat zien hoe 
belangrijk onze relatie en samenwerking op 
dit gebied is.

In which way did the COVID-19 pandemic 
have impact on Indonesian migrants in the 
Netherlands?

As an embassy, we contributed to COVID-19-
related logistics, such as distributing masks and 
information about the virus and measures of the 
Government of the Netherlands. And now we are 
focusing on providing information on vaccination 
possibilities across the country. As far as people’s 
economic situation, we received many reports on 
difficulties, such as salary postponements and 
job losses. In the beginning of the pandemic, it 
was the combination of fear of the virus and 
economic problems that made some Indonesian 
migrants want to return to their families in 
Indonesia as soon as possible. But this was very 
complex because more and more airports were 
shut down. At the time Pauline [staff member 
of the IOM Consular and Diplomatic Liaison 
Unit] and I had a hotline to arrange flights for 
as many Indonesians as possible who quickly 
wanted to return to Indonesia, and we were 
quite successful. It demonstrates how important 
our relationship and cooperation in this area is.

Indonesian artwork inside the Embassy of Indonesia. 
© IOM 2021/Barbara SALEWSKI-RATERING

It is a challenging task here with such 
a big Indonesian diaspora.

Het is een uitdagende taak hier met 
zo’n grote Indonesische diaspora.“
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Sinds wanneer bent u bekend 
met het werk van IOM?       

Het was tijdens mijn eerste uitzending 
in het buitenland in Saoedi-Arabië in 
2005 dat ik meer begon te weten 
over IOM. Er is daar ook een grote 
Indonesische gemeenschap. We 
waren gestationeerd in Jeddah, 
de op een na grootste stad in 
Saoedi-Arabië. Hier werken veel 
arbeidsmigranten uit verschillende 
delen van de regio. Ik herinner me 
heel goed dat IOM samen met het 
Saoedi-Arabische ministerie van 
Buitenlandse Zaken workshops over 
mensenhandel organiseerde. Later bij 
diverse internationale gelegenheden, 
met name in VN-fora, ontmoette 
ik IOM-functionarissen en leerde ik 
meer over het wereldwijde werk van 
IOM op het gebied van migratie.

Since when have you been familiar 
with the work of IOM?

It was during my first assignment 
abroad in Saudi Arabia in 2005 that 
I started to learn more about IOM. 
There is a big Indonesian community 
there as well. We were stationed in 
Jeddah, the second-largest city in 
Saudi Arabia. Many labour migrants 
from various parts in the region work 
there. I remember very well that 
IOM organized workshops on human 
trafficking, together with the Saudi 
Arabian Ministry of Foreign Affairs. 
Later at various international occasions, 
particularly in United Nations forums, 
I met with IOM officials and learned 
more about IOM’s global work in the 
field of migration.

The COVID-19 pandemic demonstrates 
how important our relationship is.

De coronapandemie laat zien hoe 
belangrijk onze relatie is.

“
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Waarom is de samenwerking 
tussen uw ambassade en IOM 
van belang?       

Sinds mijn ervaringen in Saoedi-
Arabië weet ik dat IOM goed is in 
het identificeren van problemen van 
migranten, waar dan ook ter wereld, 
en de bewustwording over migratie 
te vergroten. IOM weet relevante 
vraagstukken concreet aan te pakken. 
Voor mij is IOM het menselijke 
gezicht van migratie. Als je kijkt 
naar de terugkeerbegeleiding, dan is 
het niet alleen de logistiek die IOM 
doet, maar ook de voorbereiding en 
ondersteuning na terugkeer tijdens 
het herintegratieproces. Dat zorgt 
voor empowerment bij migranten.

Ontmoeten we elkaar dit jaar 
weer op de Tong Tong Fair?        

Dit festival wordt meestal in 
september gehouden op het 
Malieveld in Den Haag. Laten we 
hopen dat we samen de Indonesische 
cultuur weer kunnen vieren. Als 
de situatie het toelaat zullen we er 
zeker bij zijn. We zien ernaar uit 
elkaar weer te ontmoeten. 

Where do you see most value in 
the cooperation between your 
embassy and IOM?

Since my experiences in Saudi Arabia, 
I know that IOM is good at identifying 
the concerns of migrants wherever 
they are globally, and creating more 
awareness about it. It is real and 
concrete work IOM does. It knows how 
to address relevant issues in a concrete 
way. To me, IOM is the human face 
of migration. If you look at the return 
assistance, it is not only the travel 
arrangements IOM does, but it includes 
preparatory support and support after 
return during the reintegration process. 
It empowers migrants.

Will we meet again this year at the 
Tong Tong Fair?

This festival is usually held in September, 
at the Malieveld in the Hague. Let us 
hope we can celebrate the Indonesian 
culture together. If the situation allows, 
we will be there for sure and happy to 
meet again.

IOM addresses relevant issues in a 
concrete way.

IOM pakt relevante vraagstukken 
concreet aan.“
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AMSTERDAM CITY 
RIGHTS
AMSTERDAM CITY 
RIGHTS

SAMENWERKINGSVERBAND VAN 
AMSTERDAMMERS MET EN ZONDER PAPIEREN

PARTNERSHIP OF AMSTERDAM CITIZENS 
WITH AND WITHOUT PAPERS

Alari keerde, na een verblijf van vier jaar in Nederland, 
terug naar Ethiopië. Naast de ondersteuning die hij hierbij 
kreeg van IOM was ook de NGO Amsterdam City Rights 
nauw betrokken bij zijn zaak. Zij organiseerden een 
crowdfunding om hem extra te kunnen ondersteunen bij 
zijn terugkeerplan. Deze bestond uit enerzijds de verkoop 
van edelstenen en mineralen, anderzijds het opstarten 
van een goed doel gericht op jeugd en ouderen. Een paar 
maanden na zijn terugkeer was het Alari gelukt hiermee 
een begin te maken. 

Alari returned to Ethiopia after staying in the Netherlands for 
four years. In addition to the support he received from IOM, 
the non-governmental organization Amsterdam City Rights 
was closely involved in his case. They organized crowdfunding 
to give him extra support for his return and reintegration 
plan. This consisted of the sale of gemstones and minerals 
on the one hand, and the start-up of a charity organization 
focusing on youth and the elderly on the other. A few months 
after his return, Alari succeeded in making a start with both 
activities. 

Interview with Annette 
Kouwenhoven from 
Amsterdam City Rights.

Interview met Annette 
Kouwenhoven van 

Amsterdam City Rights.
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Hoe is Amsterdam City Rights 
ontstaan?       

Nadat ik een tijd voor het Wereldhuis van 
de Protestantse Diaconie gewerkt had kreeg 
ik het gevoel dat ik vanuit een andere positie 
beter tot mijn recht kon komen. Ik wilde me in 
het migratiedebat meer uitspreken en richten 
op de rechten van ongedocumenteerde 
migranten. Dat deed ik bijvoorbeeld via 
lobbywerkzaamheden bij de gemeente en 
het organiseren van bijeenkomsten met 
politici. Tegelijkertijd kwam er in 2017 
een “basic rights” beweging op gang voor 
ongedocumenteerden, waar ook het geven 
van voorlichting aan gekoppeld was. Er 
ontstond toen bij een aantal betrokkenen, 
inclusief ongedocumenteerden zelf, het idee 
om de krachten te bundelen. Zo kon de 
stem van de migrant zonder papieren beter 
worden gehoord.

How did Amsterdam City Rights come 
about?

After working for the Worldhouse of the 
Protestant diaconate for quite a while, I realized 
I wanted to be involved differently. I wanted 
to make myself heard in the migration debate 
and focus more on the rights of undocumented 
migrants. This is what I started doing, for 
example through lobbying in the municipality 
and organizing meetings with local politicians. 
At the same time, a “basic rights” movement for 
undocumented migrants began in 2017, which 
included the provision of relevant information. At 
that time, the idea arose among a number of 
those involved, including undocumented persons 
themselves, to join forces. This way, the voice 
of the undocumented migrant could be better 
heard.

Annette Kouwenhoven at the Worldhouse office in 
Amsterdam. © IOM 2020/Barbara SALEWSKI-RATERING
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Wat is jouw achtergrond?       

Ik ben kunstenaar met als richting social design. 
Dat is een discipline waarbij je zoekt naar 
nieuwe manieren om naar maatschappelijke 
vraagstukken te kijken.

What is your background?

I am an artist with a focus on social design. That 
is a discipline in which you are searching for new 
types of solutions for social issues.

Annette Kouwenhoven and IOM counsellor Solomon Desta. © IOM 2020/Barbara SALEWSKI-RATERING
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Hoe zie je jullie rol in dit werkveld?       

Wij zijn een actieve groep van mensen met en zonder 
papieren. Dat wil zeggen dat ik als Amsterdammer met 
papieren in nauw contact sta met ongedocumenteerde 
stadsgenoten. Zij weten exact te vertellen waar er 
lobby en hulp nodig is. Ik kan vervolgens helpen om dat 
kenbaar te maken bij beslissingsnemers. We vormen 
een netwerk, waarbij iedereen een specialisme heeft. 
In die zin zijn we gelijkwaardig en zie ik mezelf niet als 
hulpverlener. Maar ik kan migranten wel koppelen aan 
hulpverleners als daar behoefte aan is. Dat kan gaan om 
migranten die een status hebben verworven en extra 
begeleiding nodig hebben bij hun integratie, maar ook 
migranten die overwegen om terug te keren.

How do you see your role in this field?

We are an active group of people with and without papers. 
As a citizen of Amsterdam with papers, I am in close contact 
with undocumented citizens. They know exactly where 
lobbying and help is needed. I can then help with informing 
the decision makers and advocate for their cause. Together, 
we form a network in which everyone has a specialization. In 
that sense, we are all equal. I do not see myself as a social 
worker. But if needed, I can link migrants to providers of 
specific support or services. This could be migrants who may 
have achieved a status and need extra guidance during their 
integration in the Netherlands, and also migrants who are 
considering return.

It often comes down to a lack of 
information. We try to fill up that gap 

as much as we can.  

Het komt vaak neer op gebrek aan 
informatie. We proberen dat zo goed 

mogelijk te ondervangen.

“
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Welk soort ondersteuning bieden jullie?       

Het komt vaak neer op gebrek aan informatie. We 
proberen dat zo goed mogelijk te ondervangen. We 
geven deze week bijvoorbeeld samen met FairWork 
voorlichting aan een groep migranten dat je ook bij 
een irreguliere baan bepaalde rechten hebt. Hetzelfde 
geldt voor toegang tot gezondheidszorg. Dit soort 
informatie blijft hard nodig. We proberen dat vooral 
via sleutelfiguren binnen de verschillende groepen 
door te geven. Zij zijn een belangrijk onderdeel van 
ons team. Maar ook publieksevenementen en het 
faciliteren van sociale activiteiten in de Landelijke 
Vreemdelingen Voorziening (LVV) zijn onderdeel 
van ons werk. Wij helpen met de financiering via het 
participatiebudget, maar ongedocumenteerden kunnen 
zelf met initiatieven komen. Dat loopt uiteen van 
een bingoavond tot exposities en hiphopworkshops. 
Dat brengt mensen samen en dat biedt weer allerlei 
mogelijkheden. Zo kunnen ze voor zichzelf bijvoorbeeld 
crowdfundingsactiviteiten organiseren. Je ziet dat er veel 
ondernemerschap is en een grote motivatie om dingen 
te doen.

What kind of support do you provide?

It often comes down to a lack of information. We try to fill 
up that gap as much as we can. This week for example, 
together with FairWork, we informed a group of migrants 
about certain rights they have despite their irregular jobs. 
The same applies to access to health care. This kind of 
information is still urgently needed. We try to pass this 
on mainly through key figures within the various groups. 
They are an important part of our team. Public events and 
facilitating social activities in the Landelijke Vreemdelingen 
Voorziening (LVV) are also part of our work. We help with 
financing through the participation fund of the municipality, 
but undocumented migrants usually come up with the 
initiatives how to use it. This varies from a bingo evening 
to exhibitions and hip-hop workshops. This brings people 
together and creates all kinds of possibilities. They can, for 
example, organize crowdfunding activities for themselves. 
You see, there is a lot of entrepreneurship and motivation 
to do things.
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Waar is jouw interesse voor migratie 
ontstaan?       

Zonder migratie was ik niet geboren. Mijn 
moeder is als arbeidsmigrant in de jaren 
vijftig naar Amerika vertrokken om daar geld 
te verdienen voor de familie. Onderweg is 
ze mijn vader tegengekomen in Londen. Als 
ik kijk naar Filipijnse vrouwen bijvoorbeeld, 
denk ik: zo was mijn moeder ook. Migratie 
is voor mij heel dichtbij. Maar zelf kies ik 
er niet voor. Ik heb wel veel gereisd en op 
verschillende plekken gewoond, maar ik ben 
juist vanuit hier in Nederland graag betrokken 
bij het onderwerp.

Where did your interest in migration 
originate from?

Without migration, I would not have been born. 
My mother went to the United States of America 
as a labour migrant in the 1950s to earn money 
for the family. On her way, she met my father in 
London. When I look at Filipino women, I think: 
“My mum was just like them.” Migration is very 
familiar to me, but it is not something I want for 
myself. I have travelled a lot and lived in different 
places, but I prefer to be involved with the 
subject here from my home in the Netherlands.

Annette Kouwenhoven. © IOM 2020/Barbara SALEWSKI-RATERING 

“ Zonder migratie was 
ik niet geboren.

Without migration, I would 
not have been born.
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Each time, we can see whether we can do something 
extra. If so, we should keep it simple and clear.

Per keer kunnen we kijken waar we wat extra’s 
kunnen doen. En dat overzichtelijk houden door 

met een paar partijen eraan te werken.

“

Building of the Protestant diaconate in Amsterdam in which IOM has an office. © IOM 2020/Barbara SALEWSKI-RATERING
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Waar zie jij de meerwaarde van de samenwerking 
met IOM?       

Een goed voorbeeld is de terugkeer van Alari. Bovenop 
het specialisme van IOM als internationale organisatie die 
wereldwijd terugkeer kan faciliteren, hebben we naast 
opvang voorafgaand aan vertrek, via crowdfunding voor 
wat extra middelen kunnen zorgen. Soms zetten we 
zo’n actie op touw als we zien dat iemand serieus met 
een idee bezig is. Gezien de plannen van Alari was deze 
extra support een welkome aanvulling op het standaard 
herintegratiepakket. We snappen dat dit een pakket 
is dat voor iedereen gelijk is en aan regels gebonden, 
maar terugkeer is vooral een kwestie van maatwerk. 
Wij kunnen daar wat makkelijker op inspelen via ons 
netwerk van particuliere donoren. Dat kan gaan om een 
bepaalde cursus voor vertrek, maar ook nog even snel 
een koffer of wat extra kleren regelen. Het hoeft niet 
altijd heel groot te zijn. Per keer kunnen we kijken waar 
we wat extra’s kunnen doen afhankelijk van de behoefte. 
En dat verder overzichtelijk houden door met een paar 
partijen eraan te werken. Ik denk dat we elkaar daarin 
goed kunnen vinden.

What is the added value of the collaboration between 
Amsterdam City Rights and IOM?

A good example is Alari’s return. In addition to IOM’s 
specialism as an international organization facilitating return 
at a global level, we were able to provide some extra means 
through crowdfunding, on top of the accommodation we 
provided prior to departure. If someone is seriously working 
on a plan, we sometimes initiate such an activity. Given 
Alari’s plans, the extra support we were able to provide 
was a welcome addition to IOM’s standard return and 
reintegration package. We understand that this package is 
the same for everyone and bound by rules; however, return 
requires a tailor-made approach. We can provide this more 
easily through our network of private donors. This can, for 
instance, be a specific job-related course prior to departure, 
and also the provision of a suitcase or some extra clothes. 
It does not always have to be a major activity. Depending 
on the needs, we can see if we can do something extra. And 
if so, we should keep it simple and clear by working on the 
case with a limited number of organizations. It appears we 
have a good match.
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TERUGKEER VANUIT 
HET VERPLEEGHUIS

RETURN FROM THE 
NURSING HOME

Interview with Dr Maria Werner and Nurse 
Anne van Aalst of residential care centre 
Noorderkroon in Den Bosch about the 
return of an Armenian woman and her 
deceased husband.

Interview met dokter Maria Werner en 
verpleegkundige Anne van Aalst van 

woonzorgcentrum Noorderkroon in Den Bosch 
over de terugkeer van een Armeense vrouw en 

haar overleden echtgenoot.

Front of nursing home Noorderkroon. © IOM 2020/Barbara SALEWSKI-RATERING 

DE KRACHTEN GEBUNDELD IN EEN COMPLEXE CASUS
JOINED FORCES IN A COMPLEX CASE 
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Na een verblijf van anderhalf jaar in woonzorgcentrum 
Noorderkroon in Den Bosch keerde mevrouw Petrosian met 
IOM terug naar haar geboortegrond in Armenië. Ze reisde 
naar een verpleeghuis in de hoofdstad Jerevan, in het kielzog 
van haar overleden echtgenoot die was gerepatrieerd vanaf een 
begraafplaats in Amsterdam. Zonder de nauwe samenwerking 
met de regievoerder van de Dienst Terugkeer en Vertrek, 
de christelijke Armeense gemeenschap in Den Bosch, de 
Armeense ambassade, het kantoor van IOM in Jerevan en het 
medisch personeel van Noorderkroon had deze complexe 
terugkeer niet gerealiseerd kunnen worden. 

After staying for one and a half years in residential care centre 
Noorderkroon in Den Bosch, Ms Petrosian returned to her 
birthplace in Armenia with the help of IOM. She travelled to 
a nursing home in the capital Yerevan, in the wake of her late 
husband who had been repatriated from a cemetery in Amsterdam. 
This complex return could not have been realized without the 
close cooperation with the case manager of the Repatriation and 
Departure Service, the Christian Armenian community in Den 
Bosch, the Armenian Embassy, the IOM office in Yerevan and the 
medical staff of Noorderkroon. 

Office in nursing home Noorderkroon. © IOM 2020/Barbara SALEWSKI-RATERING
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Hoe lang werkt u in dit verpleeghuis?      

Maria:  Ik werk nu 37 jaar in de ouderenzorg en 10 jaar in 
Noorderkroon. Dus ik heb hier een jubileum als het ware. En 
mijn belangrijkste werk is de chronische zorg. Geen revalidatie, 
maar zorg voor mensen die met handicaps moeten blijven 
leven.

Anne:  Ik werk 33 jaar in de zorg en 17 jaar in Noorderkroon.

How long have you been working in this nursing home? 

Maria:  I have been working in elderly care for 37 years now and in 
Noorderkroon for 10 years, so I have an anniversary here. My 
most important work is chronic care – no rehabilitation, but care 
for people who live with disabilities permanently.

Anne:  I have been working in health care for 33 years and in Noorderkroon 
for 17 years.

Anne van Aalst. © IOM 2020/Barbara SALEWSKI-RATERING 
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Wat voor soort patiënten verblijven hier?      

Maria:  Het is een groot gebouw, dat hebt u wel gezien. De afdeling waar wij voor werken 
heeft de zwaarste patiënten. Wij hebben patiënten die met alles geholpen moeten 
worden. Dat wil zeggen: wassen, aankleden, toiletgang, eigenlijk met alles. We 
noemen dat de afdeling somatiek. Daarbij is het soms ingewikkeld, omdat mensen 
ook psychische problemen kunnen hebben. Bijvoorbeeld moeite met afhankelijkheid, 
wat kan escaleren in iemands gedrag, met soms psychiatrische kenmerken. Er zijn 
hier vooral ouderen. Een jonger iemand tussen de 50 en 60 jaar komt hier soms ook 
terecht. De indicatie is chronische zorg. Van deze categorie liggen hier 12 patiënten, 
waarvan mevrouw Petrosian er een was.

What kind of patients stay here? 

Maria:  It is a big building, as you have seen. The department we work for has the most difficult   
patients. We have patients who need help with everything – that is, washing, dressing, 
toileting, basically with everything. We call that the somatics department. In addition, 
it is sometimes complicated, because people can also have psychological problems. For 
example, difficulty with dependence, which can escalate in someone’s behaviour, with 
sometimes psychiatric characteristics. There are mainly elderly people here. A younger 
person between the age of 50 and 60 sometimes ends up here as well. The indication is 
chronic care. Of this category, there are 12 patients here, of which Ms Petrosian was one.

Playing bingo in Noorderkroon. © IOM 2020/Barbara SALEWSKI-RATERING 
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Komt het wel eens vaker voor dat hier 
een migrant komt te liggen?      

Maria: Dit was voor ons wel uniek, maar 
ook weer niet zo uniek. Op de 
begane grond verblijft ook een 
mevrouw uit Armenië. Het komt 
vaker voor, maar het is nog steeds 
wel een uitzondering.

Are there more migrants staying here? 

Maria:  This was unique for us, but also not 
so unique. On the ground floor resides 
another lady from Armenia. It is more 
common, but it is still an exception.

Anne van Aalst and Maria Werner. © IOM 2020/Barbara SALEWSKI-RATERING 

I will never forget the way she came here – on a stretcher 
with two plastic bags from Jumbo supermarket. It 
contained all her belongings.

Ik heb haar ontvangen, dat vergeet ik nooit meer, 
op een brancard en met twee plastic tasjes van de 
Jumbo. Daar zat haar hele hebben en houwen in.“

– Anne
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Mevrouw Petrosian heeft hier ongeveer 1,5 jaar gelegen. Kunt u zich 
nog herinneren hoe ze hier binnenkwam?      

Anne:  Ik heb haar ontvangen, dat vergeet ik nooit meer, op een brancard en 
met twee plastic tasjes van de Jumbo. Daar zat haar hele hebben en 
houwen in. Twee ambulancebroeders gaven een envelop met daarin 
de overdracht. Verder konden zij mij ook niks vertellen. Ze kwam uit 
Groningen ergens. Je wist verder niks van haar voorgeschiedenis. Met 
handen en voeten hebben we geprobeerd een beetje te praten met 
mevrouw, want ze sprak geen woord Nederlands. Gelukkig was er wel 
een contactpersoon van de christelijke Armeense gemeenschap hier 
in Den Bosch. Ook de communicatie met hem was niet altijd even 
makkelijk. Maar hij heeft goed voor haar gezorgd. Dat vond ik erg 
knap, omdat zij voor hem eigenlijk ook een wildvreemde was.

Maria:  We hebben gelijk gezorgd voor een rolstoel en spalken voor haar 
verlamde arm. In het begin zijn we nog lang bezig geweest om te kijken 
of ze haar sta-functie weer kon terugkrijgen. Dus we hebben gekeken 
of ze toch nog een beetje te revalideren was. Op een gegeven moment 
hebben we moeten zeggen: het zit er echt niet meer in. Ze kwam 
eerst nog met een sta-lift uit bed, later alleen met een passieve lift. We 
hebben het proces van achteruitgang wel met haar meegemaakt.

Ms Petrosian stayed here for about one and a half years. Can you 
remember how she got in here?  

Anne:  I will never forget the way she came here – on a stretcher with two 
plastic bags from Jumbo supermarket. It contained all her belongings. Two 
ambulance nurses gave an envelope containing some handover details. 
She came from somewhere at Groningen. We did not know anything else 
about her history. With hands and feet, we tried to talk a little bit with 
her, because she did not speak a word of Dutch. Fortunately, there was a 
contact person of the Christian Armenian community here in Den Bosch. 
The communication with him was not always easy either, but he took good 
care of her. I found that very nice, because she was actually a complete 
stranger to him.

Maria:  We immediately provided a wheelchair and splints for her paralyzed 
arm. In the beginning, we spent a long time trying to see if she could get 
her standing position back, so we looked at whether she was still a bit 
recoverable. At some point, we had to say it is really not possible anymore. 
She first got out of bed with a stand-up elevator, and later with a passive 
elevator only. We really experienced a process of deterioration with her.
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Wanneer begon zij voor het eerst te praten over terugkeer naar Armenië?      

Anne: In het begin ging het daar niet over. Zij heeft dat besproken met de Armeense 
contactpersoon en daaruit kwam op een gegeven moment naar voren dat ze 
graag naar huis wilde gaan.

Maria: Dat vond ik een lastig punt, want door de communicatieproblemen kon ik dat 
niet met haar bespreken, terwijl ik toch wilde vragen: wat verstaat u onder thuis? 
Ik wilde weten of ze daar realistische verwachtingen van had. Een dementerende 
persoon hier zegt heel vaak dat hij naar huis wil, maar die persoon wil dan naar 
zijn vader en moeder.

Anne: Ik had die twijfels ook heel erg. Ik vroeg me steeds af: hoe is het daar, hoe gaat 
dat dan? Kan er daar wel gezorgd worden voor haar? De meeste mensen komen 
hier en gaan nergens anders meer heen. Ze sluiten het hier af.

Maria: Wij voelen allemaal die zorgplicht. Wij zorgen ervoor dat ze eet en drinkt, dat ze 
geen huidletsel krijgt door een optimale hygiëne en dat ze geen doorligplekken 
krijgt. Dat doen we hier allemaal. Dat is basiszorg, maar als dat allemaal niet 
gebeurt dan gaat ze dood. En wij dachten, hoe is het daar? Kan dat eigenlijk wel? 
Ik heb het toen een beetje tegengehouden, dat traject van terugkeer. Dat was 
misschien niet prettig, maar ik deed dat omdat we met z’n allen voelden dat we 
voor haar moesten zorgen.

When did she first start talking about returning to Armenia? 

Anne:  In the beginning, she did not talk about that. She discussed that with the Armenian 
contact person first, and at some point, she told us that she wanted to go home.

Maria:  I found that very difficult because due to the communication problems, I could not 
discuss that with her, while I wanted to ask: “What do you mean by ‘home’?” I wanted 
to know if she had realistic expectations of that. A demented person here often says 
that he or she wants to go home, but they then want to go to their father and mother.

Anne:  I had those doubts too. I kept wondering what is it like there? Can she be taken care 
of there? Most people come here and do not go anywhere else. It is their final station.

Maria:  We all feel that duty of care. We ensure that she eats and drinks, that she does not 
get skin damage through optimal hygiene and that she does not get bedsores. That 
is what we all do here. That is basic care, but if all that does not happen, then she is 
going to die. And we thought, what is it like there? Would this necessary health care 
be available in Armenia? I opposed it a little bit then – the idea of return. That may 
not have been pleasant, but I did it because we all felt we had to take care of her.

Met handen en voeten hebben we 
geprobeerd een beetje te praten, want 

ze sprak geen woord Nederlands.

“

– Anne
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With hands and feet, we tried to talk a 
little bit with her, because she did not 

speak a word of Dutch.

“

– Anne

Anne van Aalst and Maria Werner. 
© IOM 2020/Barbara SALEWSKI-RATERING
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Wanneer begon u anders tegen haar terugkeerwens aan te kijken?

Maria: Ik had bij een kennis een gesprek daarover, dat ik hiermee zat. Die man is provinciaal 
geweest van paters. Hij moest naar missiegebieden waar zijn paters zaten. En hij had 
te maken met zieke paters op verlof in Nederland die naar hun eigen mensen in het 
missiegebied terugwilden om daar te sterven, want dat was hun thuis. Ik vertelde mijn 
verhaal en hij zei: die mevrouw moet terug, die moet zo snel mogelijk terug. Hij was 
daar heel stellig in. Hij zei: dat staat voorop, dat is het allerbelangrijkste, zij wil naar 
huis en met de zorg van daar moet ze het ook doen. Dat heeft me aan het denken 
gezet. Het was een soort hospitalisatie van ons uit; dat wij goed voor haar kunnen 
zorgen, dat vonden wij het allerbelangrijkste. Toen heb ik een omslag gemaakt en 
dacht: dat kunnen wij wel vinden, maar zij vindt terugkeren het belangrijkste. Ik begon 
het te vergelijken met mensen die zeggen dat ze naar huis willen om daar te sterven. 
Dat is dan hier een paar straten verderop. Niet vaak, maar het komt wel eens voor. 
En dan moeten wij dat ook loslaten. Mevrouw Petrosian wilde dat ook, maar dan in 
Armenië. Het werd ook steeds duidelijker dat mevrouw wist waar ze heen ging en 
dat dit was wat ze wilde. Ik heb vervolgens het team bij elkaar geroepen voor een 
moreel beraad. We hebben rond de tafel gezeten, met de Armeense contactpersoon 
erbij. Die kennis had ineens bij mij een ander luikje opengezet.

Anne: Door het er zo over te hebben begon ik er ook anders tegenaan te kijken. Toen dacht 
ik: ja, als zij er zo over denkt dan is dat zo en moet ze terug.

Maria: Het was toch goed om het even helemaal open te gooien en dit te ervaren. Ook 
voor de toekomst, het verruimt je blik. Ik wilde ook nog iets toevoegen: mevrouw 
Petrosian werd tot driemaal (omdat de vlucht tweemaal niet doorging) in de nacht 
opgehaald om naar het vliegveld te gaan en steeds was daar de verpleging om goed 
afscheid van haar te nemen. Anne zou het niet vertellen, maar ik wilde dat toch even 
gezegd hebben. Het illustreert de sfeer en de zorg die we hier voor onze bewoners 
hebben goed.

Anne: Dat de vlucht een paar keer niet doorging was wel heftig voor mevrouw. Why, why? 
riep ze dan. Maar haar gezicht toen ze dan eindelijk vertrok zal ik nooit vergeten. Ze 
was zo blij.

Maria: Toen ik hoorde dat ze overleden was, moest ik er toch niet aan denken dat ze 
hier was overleden. Dat zou een drama voor haar geweest zijn. En dat ging ik me 
allemaal realiseren. Dus ik vind het wel een hele goede ervaring eigenlijk. Ook de 
samenwerking met IOM heb ik als heel prettig ervaren. Het was duidelijk waar het 
over ging. Er was tijd en ruimte om hardop na te denken. Dat je met elkaar in gesprek 
bent en intussen nadenkt en eventueel ergens op kan terugkomen. Het was gewoon 
een prettige communicatie.

Ik vroeg me steeds af: hoe is het daar, 
hoe gaat dat dan? Kan er daar wel 

gezorgd worden voor haar?

“

– Anne

50

B
ET

ER
 S

A
M

EN



When did you start to look at her return wish differently?   

Maria:  I had a conversation with an acquaintance about this, that I was struggling with it. 
That man used to be a provincial of Fathers. He had to go to mission areas where 
his Fathers were posted. And he had to deal with very sick Fathers on leave in the 
Netherlands who wanted to go back to their own people in the mission area to die 
there, because they felt that was their home. I told my story, and he instantly said 
that this lady needs to go back as soon as possible. He was very firm in that. He 
said: “That is paramount; that is the most important thing. She wants to go home 
and with the care from there, she will be fine too.” That got me thinking. It was a 
kind of hospitalization from us, that we can take good care of her, that was the most 
important thing to us. Then I made a change and thought: “This is what we think, 
but she thinks returning is the most important thing.” I started comparing it to people 
saying they want to go home to die there. That is a few blocks away from here. Not 
often, but it sometimes happens. And then we have to let go of that too. Ms Petrosian 
wanted that too, in Armenia. It also became increasingly clear that she knew where 
she was going, and that this was really what she wanted. I then called the team 
together for a moral discussion. We sat around the table, with the Armenian contact 
person. That acquaintance had suddenly opened my eyes.

Anne:  By talking about it, I started to look at it differently too. Then I thought, yes, if she 
feels that way, then she has to go back.

Maria:  It was good to throw it completely open and experience this. Also for the future, it 
broadens your horizons. I want to add something: Ms Petrosian was picked up three 
times [because the flight had to be cancelled twice] in the night to go to the airport, 
and always the nurses were there to say goodbye to her. Anne would not tell you, but 
I think it is important to say. It illustrates the atmosphere here and the care we have 
for our residents. 

Anne:  The fact that the flight did not take place a few times was quite intense for Ms 
Petrosian. In tears she cried why, why? But I will never forget her face when she finally 
left. She was so happy.

Maria:  When I heard that she had died a few months later, I was so happy for her that it 
did not take place here. That would have been a tragedy for her. And I was starting 
to realize all of that. So I think it is a really good experience actually. Also, I found the 
cooperation with IOM very pleasant. It was clear what it was about. And there was 
time and room to think out loud. It was just a pleasant communication.

I kept wondering what is it like there? 
Can she be taken care of there?

“
– Anne
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“ Goed voor haar kunnen zorgen, dat 
vonden wij het allerbelangrijkste. Toen 
heb ik een omslag gemaakt en dacht: 
dat kunnen wij wel vinden, maar zij 
vindt terugkeren het belangrijkste.

Being able to take care of her, that 
was the most important thing to us. 
Then I made a change and thought: 
“That is what we think, but she thinks 
returning is the most important thing.”

– Maria

Ms Petrosian leaving nursing home Noorderkroon. 
© IOM 2020/Ben VAN DER WIELEN 
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U gaat vandaag met pensioen. Als u terugblikt op 
uw carrière, welke plek zou deze casus straks in uw 
herinnering krijgen?

Maria: Dit vergeet je niet. Ik ben altijd wel gericht op de 
ethiek, om goede keuzes te maken. En deze casus 
springt eruit. Vooral omdat ik bij mezelf die omslag 
zo ervaren heb. En omdat de betrokkenheid van alle 
kanten zo groot was. Dat was heel fijn.”

Anne: Nou, ik ga nog niet met pensioen. Het was toch wel 
speciaal om dit zo mee te maken. Met een iets andere 
bewoner dan we normaal meemaken, zal ik maar 
zeggen.

You are retiring today. If you look back on your career, what 
place would this case have in your memory?    

Maria:  You do not forget this. I am always focused on ethics, to 
making good choices. And this case stands out, especially 
because I experienced that change within myself. And 
because the involvement from all parties was so great. 
That was very nice.

Anne:  Well, I am not retiring yet. It was really special to 
experience this. With a slightly different type of resident, 
I would say. 

There was time and room to 
think out loud.

Er was tijd en ruimte om 
hardop na te denken.

“

– Maria
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STICHTING WERELDWIJD
FOUNDATION WERELDWIJD

EEN FAMILIEGEVOEL
A FEELING OF FAMILY

Interview with Ed Peters, 
project officer of Foundation 
WereldWijd, located in Eckelrade 
near Maastricht.

Interview met projectmedewerker 
Ed Peters van Stichting WereldWijd, 

gevestigd in Eckelrade, in de buurt 
van Maastricht. 

Ed Peters. © IOM 2019/Lisa VAN DE POL
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Hoe is Stichting WereldWijd onstaan?

WereldWijd is in 1984 ontstaan door 
jongeren die werkloos waren en zelf werk 
creëerden door fietsen op te knappen, 
die ze vervolgens opstuurden naar 
ontwikkelingslanden. Vanaf eind jaren tachtig 
kwamen er steeds meer vluchtelingen naar 
Nederland, die hier in Limburg werden 
gehuisvest in kloosters. De oprichters zagen 
dat mensen uit ontwikkelingslanden nu naar 
hun eigen regio kwamen en verlegden daarom 
al snel hun focus naar de bewoners van de 
asielzoekerscentra, die niet veel te doen 
hadden. Zo werd het een opleidingscentrum, 
waarbij allerlei vakcursussen werden 
aangeboden, zoals lassen, ICT, electrotechniek 
en timmeren. Ook werden er taallessen 
gegeven. Op een gegeven moment was er 
een touringbus aangeschaft, met een groot 
logo van WereldWijd erop, die langs de 
verschillende centra reed om cursisten op te 
pikken. Iedereen in de regio kende die bus 
wel. Dagelijks waren er in die tijd zo’n 60 
to 70 cursisten, met ongeveer 130 actieve 
vrijwilligers.     

When was Foundation WereldWijd 
established?    

WereldWijd was established in 1984 by young 
people who were unemployed. They created 
work for themselves by refurbishing bicycles, 
which they sent to developing countries. Towards 
the end of the 1980s, more and more refugees 
came to the Netherlands, who were housed in 
monasteries here in Limburg. The founders saw 
that people from developing countries were now 
coming to their own region and therefore shifted 
their focus to the residents of the reception 
centres, who had not much to do. These reception 
centres became training centres, where all kinds 
of professional courses were offered, such as 
welding, information and communications 
technology, electrical engineering and carpentry. 
Language lessons were also provided. At some 
point, a touring bus was purchased, with a large 
logo of WereldWijd on it, to pick up participants 
from the various reception centres. Everyone in 
the region knew that bus. At the time, there 
were about 60 to 70 participants every day, 
with around 130 active volunteers.     

Box of the WorldTools project ready for transport to a migrant's country of origin. © Foundation WereldWijd 
2020
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The founders saw that people from 
developing countries were now coming 
to their own region and shifted their 

focus to the reception centres.

De oprichters zagen dat mensen uit 
ontwikkelingslanden nu naar hun eigen 

regio kwamen en verlegden daarom 
hun focus naar de asielzoekerscentra.

Project officers of Foundation WereldWijd, Matje Mattheij and Ed Peters, visiting a returnee's 
sewing workshop in the Gambia. © Foundation WereldWijd 2018

“

56

B
ET

ER
 S

A
M

EN



Wanneer zijn jullie je gaan richten op 
terugkeer?  

Sinds 2004 zijn we actief op het gebied van 
terugkeer. Het migratiebeleid veranderde 
toen sterk, waarbij steeds meer nadruk kwam 
te liggen op dit onderwerp. Toen ontstond 
bij ons het idee dat we onze cursisten 
ook kunnen begeleiden bij terugkeer. Dat 
waren in het begin vooral jonge Angolese 
asielzoekers. Zij maakten graag gebruik van 
ons project WereldTools om een kist met 
gereedschappen en materialen te vullen en 
op te sturen naar het land van herkomst. Dat 
ging op zich prima, behalve dat we merkten 
dat het soms niet lukte om de kist goed door 
te douane te krijgen. We misten een partner 
die ter plekke kon helpen met de inklaring en 
uitvoering van het businessplan. We hebben 
toen contact gezocht met IOM en sindsdien 
werken we samen op deze manier. Het is 
een logische combinatie. Jullie doen iets wat 
wij niet doen en vice versa. De hulp die we 
samen bieden is heel concreet en daarmee 
duidelijk uit te leggen. Door de jaren heen 
zijn we de medewerkers van IOM gaan zien 
als collega’s in ons project.   

When did you start focusing on return 
migration?     

We have been active in the field of return 
migration since 2004. In the Dutch migration 
policy, more and more emphasis was put on this 
topic. That was when we came up with the idea 
that we can also support our participants with 
their return. In the beginning, these were mainly 
young Angolan asylum seekers. They were happy 
to use our project WorldTools to fill a box with 
tools and materials and send it to their country 
of origin. It was a good initiative, except that 
we noticed that sometimes it was not possible 
to get the box through customs properly. We 
lacked a partner who could help on the spot 
with the customs clearance and implementation 
of the business plan. We contacted IOM, and 
since then we have been working together. It is 
a logical partnership. IOM is doing something 
we do not do and vice versa. The support we 
provide together is very concrete and therefore 
easy to understand. After so many years of 
cooperation, we see the employees of IOM as 
colleagues in our project.  

IOM staff in Guinea collecting a box of the WorldTools project. © IOM 2019

“ We zien de medewerkers van 
IOM als collega’s in ons project.

We see the employees of IOM 
as colleagues in our project. 
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Wat is jouw achtergrond? 

Van origine ben ik leraar geschiedenis. 
Maar ik had het niet zo naar mijn zin in het 
onderwijs en besloot om met een vriend 
een tijdje te gaan backpacken. Ik kwam 
met een andere blik op de wereld terug 
van die reis en ben toen vrijwilligerswerk 
gaan doen voor VluchtelingenWerk in 
Maastricht. Zo ben ik in dit werkveld 
terechtgekomen. Inmiddels werk ik al 23 
jaar voor WereldWijd. Mensen vragen mij 
wel eens of ik niet eens wat anders wil, 
maar ik werk hier nog steeds met heel 
veel plezier. Je bent eigenlijk onderdeel van 
een familie, waarmee je begaan bent en 
die een deel van je leven is. Dat geldt voor 
heel veel vrijwilligers ook. Sommigen lopen 
al tientallen jaren rond bij WereldWijd.  

What is your background?      

Originally, I am a history teacher. But I did 
not like it that much and decided to go 
backpacking with a friend for a while. I came 
back from that trip with a different view and 
then started doing volunteer work for the 
Dutch Refugee Council in Maastricht. That 
was how I was introduced to this area of 
work. For 23 years now, I have been working 
for WereldWijd. People sometimes ask me if 
I do not want something different, but I still 
enjoy working here. You are actually part of a 
family you care about a lot. It is part of your 
life. That applies to many volunteers as well. 
Some have been working for WereldWijd for 
decades.  

A volunteer with a beneficiary in the Foundation WereldWijd workshop in Eckelrade. © Foundation WereldWijd 2019
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Hoe valt die band met WereldWijd te 
verklaren?   

Als je bij ons binnenloopt weet je niet wie 
de directeur is en wie de koffiejongen. 
Iedereen wordt gewaardeerd in zijn werk 
en is niet minder dan de ander. Het gevoel 
dat we iets goeds doen met elkaar is heel 
sterk bij WereldWijd. Dat zorgt voor een 
heel positieve sfeer. We krijgen dat van de 
cursisten ook regelmatig te horen.     

How can this feeling of family with 
WereldWijd be explained?      

When you visit us, you cannot tell who the 
director is and who the coffee boy is. Everyone 
is valued in their work and is no less than the 
other. The feeling that we are doing something 
good with each other is very strong within 
WereldWijd. That creates a very positive 
atmosphere. We also hear this often from our 
project participants.    

Ed Peters with a WorldTools beneficiary during a field visit in the United Republic 
of Tanzania. © Foundation WereldWijd 2017
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Hoe ziet een terugkeertraject er uit bij jullie?   

Vanuit heel het land worden migranten bij ons aangemeld. Vaak door een van de counselors 
van IOM. Wij gaan dan in gesprek met die persoon en proberen een zo goed mogelijk 
beeld te krijgen. Welke kwaliteiten heeft die persoon en wat zijn de plannen precies? We 
vragen ook altijd of er familie is die misschien een bedrijfje heeft waarin geïnvesteerd kan 
worden. We krijgen soms ook verrassende verzoeken, zoals hulp bij het opstarten van een 
tattooshop, vroedvrouwenpraktijk of bruidsjurkenverhuur. Wij gaan dan vervolgens zoeken 
naar partijen die mogelijk kunnen helpen met materialen. Zo zijn we bijvoorbeeld voor iemand 
een keer uitgekomen bij vissers in Urk die een project bleken te hebben voor vissers in 
ontwikkelingslanden. Een kist vol met visnetten hebben we toen kunnen opsturen. Van het 
herintegratiebudget waar terugkeerders aanspraak op kunnen maken worden meestal nog 
allerlei aanvullende spullen gekocht. Vaak valt de keuze op een generator. In veel Afrikaanse 
landen bijvoorbeeld valt nog regelmatig de stroom uit. Als je gereedschap hebt dat op stroom 
loopt dan heb je met een generator een aanzienlijke voorsprong. Naast hulp bij de inklaring 
van de kist wordt de migrant door het lokale IOM-kantoor verder geholpen met het opstarten 
van het bedrijfje, waarover tussentijds wordt gerapporteerd.  

Can you describe the return process with WereldWijd?      

We get applications from migrants from all over the country, often through IOM counsellors. We 
then talk to that person and try to get a good picture of the situation: what qualities does that 
person have and what exactly are his or her plans. We always ask if there is family who might have 
a small business in which the person can possibly invest. Sometimes, we receive surprising requests, 
such as help with starting up a tattoo shop, midwifery practice or wedding dress rental. We will then 
search for parties that can possibly help with materials. For example, for a returnee, we once got in 
contact with fisherfolks from Urk who turned out to have a project for fishers in developing countries. 
We were then able to send a box full of fishing nets to the beneficiary’s country of origin. From 
the in-kind reintegration budget returnees are eligible to, all kinds of additional items can usually 
be purchased. Often, the choice falls on a generator. In many countries migrants return to, regular 
power failure is part of reality. If you work with tools that run on power, then you have a considerable 
head start with a generator. In addition to customs clearance support, the migrant is assisted by the 
local IOM office with the start-up of the business, which is reported on regularly.  

A WorldTools beneficiary unpacking a generator with IOM staff in Guinea. © IOM 2017
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Van alle zaken waarbij je betrokken bent geweest, is er een die je het meest is 
bijgebleven?   

Ik kan me nog heel goed de zaak van een Burundese jongen herinneren die in Nederland was 
opgeleid tot verpleegkundige. Zijn verblijfsvergunning werd niet verlengd. Hij had al snel door 
dat hij zich moest gaan richten op terugkeer, want een leven als ongedocumenteerde was voor 
hem geen optie. Omdat hij wist dat hij als mannelijke verpleegkundige waarschijnlijk niet aan de 
bak kon komen in Burundi had hij besloten om te leren lassen. Vanuit zijn woonplaats Tilburg 
reisde hij steeds af naar onze werkplek in Eckelrade om dat onder de knie te krijgen. Met een 
kist vol lasmateriaal is hij toen teruggekeerd. Een paar jaar later waren we op veldbezoek in 
Burundi en hebben we hem ook opgezocht. Het bleek dat hij een heel succesvol bedrijfje had 
opgericht waar hij hekwerken maakte. Hij had ook al een aantal mensen in dienst. Hij was 
ons zo dankbaar dat we hem hiermee hadden geholpen. Dat hij succesvol was omgeturnd van 
verpleegkundige naar lasser gaf veel trots aan beide kanten.     

Is there one case that you are often reminded of?       

I can still remember very well the case of a Burundian boy who was trained as a nurse in the 
Netherlands. His residence permit was not renewed. He soon realized that he had to focus on 
returning, because life as an undocumented migrant was not an option for him. He knew that as a 
male nurse, he probably could not get such a job in Burundi, so he decided to learn welding. From his 
hometown Tilburg, he always travelled to our workplace in Eckelrade to master that. With a box full 
of welding materials, he then returned. A few years later, we were on a field visit in Burundi and we 
visited him. It turned out that he had set up a very successful company where he produced fences. 
He also had a number of employees. He was so grateful to us for all the support. The fact that he 
had successfully transformed from nurse to welder gave a lot of pride on both sides.  

WorldTools beneficiary packing his box in Eckelrade. © Foundation WereldWijd 2020

It gave a lot of pride on both sides that he had 
successfully transformed from nurse to welder.

Het gaf veel trots aan beide kanten dat hij succesvol 
was omgeturnd van verpleegkundige naar lasser.

“
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DIANA
 DIANA

COLOMBIAANSE KRACHT DIE 
LATINO’S BIJ ELKAAR BRENGT
COLOMBIAN POWER THAT 

BRINGS LATINOS TOGETHER

Steeds meer Colombianen, vooral zonder 
verblijfsvergunning, kregen te maken met de 
gevolgen van de coronapandemie. Met het 
wegvallen van een inkomen en huisvesting werd 
het voor een deel van hen steeds moeilijker om 
in Nederland te blijven. Diana Zalez speelde 
een belangrijke rol in het doorverwijzen van 
Colombianen naar het terugkeerprogramma van 
IOM. Gezamenlijk werd informatie verspreid over 
chartervluchten die door de ambassade werden 
georganiseerd. Zo konden in een korte tijd 
25 Colombianen terugkeren, in een periode dat 
de wereld steeds verder op slot ging. 

More and more Colombians, especially those without 
a residence permit, had to deal with the consequences 
of the COVID-19 pandemic. With the loss of income 
and housing, it became increasingly difficult for some 
of them to stay in the Netherlands. Diana Zalez 
played an important role in referring Colombians 
to IOM’s return programme. Together with IOM, 
Zalez disseminated information about charter flights 
organized by the Embassy of Colombia. This way, 
25 Colombians were able to return home quickly, 
at a time when the world was further getting into 
lockdown. 

Interview with Diana Zalez, 
a Colombian key figure for 
the Latino community in the 
Netherlands and beyond via her 
Facebook group, Holandizadas.

Interview met Diana Zalez, een 
Colombiaanse sleutelfiguur 

voor de latino-gemeenschap in 
Nederland en daarbuiten via haar 

Facebookgroep Holandizadas.
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Diana Zalez in her home in the Netherlands. © IOM 2020/Olivier SPRÉE
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Hoe ben je in Nederland 
terechtgekomen?   

In 2004 ben ik naar Nederland gekomen, 
met mijn dochter van 5 jaar toen. Het was 
de liefde die me hierheen bracht. Sindskort 
woon ik in Almere. Het is nog redelijk nieuw 
voor mij hier, maar uiteindelijk maakt het niet 
zoveel uit waar ik ben. Je moet er zelf iets 
van maken. Er wonen ook best wat latino’s 
hier die ik ken via mijn Facebookgroep 
Holandizadas.

When did you move to the Netherlands?        

In 2004, I came to the Netherlands with my 
5-year-old daughter at the time. It was love that 
brought me here. Recently, I found a house in 
Almere. I am still fairly new here, but in the end, 
it does not really matter where I am. You have 
to find a place in the sun yourself. There are also 
quite a few Latinos living here, who I know from 
my Facebook group, Holandizadas.

Diana Zalez managing Holandizadas. © IOM 2020/Olivier SPRÉE

“ Je moet er zelf iets 
van maken.

You have to find a place 
in the sun yourself.
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Wat waren je verwachtingen van Nederland?   

Ik was jong en dacht dat wat ik in Colombia allemaal deed ook wel in 
Nederland kon doen. Je komt met veel ambities aan in een nieuw land, 
maar alles blijkt anders te werken. Heel naïef achteraf. Ook heb je in het 
begin nog niet echt een sociaal leven. Dat ging erg tegen mijn natuur in. Het 
hebben van sociaal contact zit zo in de Colombiaanse cultuur. In Colombia 
werkte ik als PR-medewerker voor een internationaal bedrijf. Daar was ik 
de hele dag voor op pad. Daarnaast volgde ik een productie-opleiding voor 
radio en televisie en had ik als actrice een rol in een tv-programma. Ik ben 
niet naar Nederland gekomen om economische redenen.

What were your expectations of the Netherlands?         

I was young and thought that what I did in Colombia I could also just do in the 
Netherlands. You arrive in a new country with a lot of ambitions, but everything 
turns out to work differently. I was very naive in retrospect. Also in the beginning, 
you do not really have a social life. That was very against my nature. Having 
social contact is so much part of the Colombian culture. In Colombia, I worked  
as a public relations employee for an international company. I was on the road 
all day. In addition, I followed a production training for radio and television, and I 
had a role as an actress in a TV programme. I did not come to the Netherlands 
for economic reasons.

Diana Zalez in traditional Colombian dress. © Holandizadas 2018

Having social contact 
is so much part of the 

Colombian culture.

Sociaal contact zit zo 
in de Colombiaanse 

cultuur.

“
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Kan je iets meer vertellen over je 
Facebookgroep?   

In 2013 ben ik “Holandizadas” begonnen met 
het idee om met mensen binnen de latino-
gemeenschap te kunnen praten over dingen 
die we meemaken. Dat groeide al heel snel. 
Niet alleen binnen Nederland, maar ook 
daarbuiten. Er zijn nu ruim 13.000 vrouwen 
bij de groep aangesloten. Zelfs een aantal 
Nederlandse vrouwen die Spaans spreken 
zitten in de groep. Het gaat over allerlei 
onderwerpen en hulpvragen. Mensen die op 
zoek zijn naar een appartement, een baan 
of juridische hulp. Regelmatig hoor je over 
nare dingen, zoals huiselijk geweld. Maar 
gelukkig zijn er ook genoeg leuke dingen waar 
informatie over wordt uitgewisseld. Over 
feesten, lekker eten en muziek bijvoorbeeld. 
Ik help ook mensen met administratie of bij 
betalingsproblemen. Vanuit het buitenland 
krijg ik soms hulpvragen van familie die op 
zoek zijn naar iemand hier. Of latino’s die 
terug willen naar hun land. Die verwijs ik 
dan door naar Marianne (IOM-counselor). 
Naast “Holandizadas” heb ik nog andere 
Facebookgroepen, 8 in totaal. Onder andere 
specifiek voor latino’s in Amsterdam. Als 
iemand daar bijvoorbeeld op zoek is naar 
werk als schoonmaker kan je heel gericht 
mensen bereiken. Het is een groep met meer 
dan 20.000 leden.

Can you tell us a bit more about your 
Facebook group?         

In 2013, I started Holandizadas with the idea 
of being able to talk to people within the Latino 
community about things we are going through. 
That grew very quickly, not only within the 
Netherlands but also abroad. More than 13,000 
women are now members of the group. Even a 
number of Dutch women who speak Spanish are 
in the group. It deals with all kinds of topics and 
requests for help – people who are looking for an 
apartment, a job or legal help. You regularly hear 
about nasty things such as domestic violence. But 
fortunately, there are also plenty of fun things 
we talk about – parties, good food and music for 
example. I also help people with administration 
or payment problems. From abroad, I sometimes 
get help requests from relatives who are looking 
for family members here or Latinos who want 
to go back to their country. I then refer them 
to Marianne (IOM counsellor). In addition to 
Holandizadas, I have other Facebook groups 
– eight in total – also specifically for Latinos in 
Amsterdam. If someone is looking for work there 
as a cleaner for example, you can reach people 
in a very targeted way. It is a group with over 
20,000 members.
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Waar komt je motivatie vandaan om op deze manier mensen te helpen?   

Eigenlijk is het ontstaan uit frustratie toen ik zelf net in Nederland was en de taal 
nog niet sprak en weinig mensen kende. Ik wist ook niet welke voorzieningen er 
allemaal waren en welke rechten ik had. Het is alsof je blind bent. Elke vorm van 
hulp of contact is dan welkom. Daarom ben ik “Holandizadas” begonnen. Dankzij 
de digitale revolutie kan er gelukkig nu zoveel meer dan in de periode toen ik net 
in Nederland was. Op elk moment van de dag kan je contact hebben met je familie 
en vrienden waar dan ook ter wereld. En dat bijna gratis. Dat was destijds een 
heel gedoe en peperduur, laat staan dat je makkelijk in contact kon komen met 
lotgenoten en mensen die je verder opweg konden helpen.

Where does your motivation come from 
to help people in this way?          

Actually, it was born out of frustration when 
I was just in the Netherlands myself and did 
not speak the language yet and knew few 
people. I also did not know what facilities 
there were and what rights I had. It is like 
being blind. Any kind of help or contact is very 
much welcome then. That is why I started 
Holandizadas. Fortunately, thanks to the 
digital revolution, so much more can now be 
done than in the period when I was just in 
the Netherlands. At any time of the day, you 
can have contact with your family and friends 
anywhere in the world, almost free of charge. 
That used to be a lot of hassle and very 
expensive, let alone that you could easily get 
in touch with companions and people who 
could possibly help you down the road.

It is like being blind. That is why 
I started Holandizadas.

Het is alsof je blind bent. Daarom 
ben ik “Holandizadas” begonnen.“

Advertisement for a Latino party organized by Diana Zalez. 
© Holandizadas 2018
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Kan je er zelf een inkomen uithalen?   

Normaal gesproken wel, omdat ik via deze 
netwerken van alles doe, zoals feesten 
organiseren. Dat is door corona stilgevallen, 
waardoor ik onlangs een boetiek met 
dameskleding ben begonnen in Amsterdam. 
Ik haal mijn spullen uit Turkije. Ook heb ik 
speciale ‘Diana Zalez’ schoenen, waarmee ik 
via mijn kanalen reclame kan maken.

Hoe heb je IOM leren kennen?   

Ik had nog nooit van IOM gehoord, totdat 
iemand om mijn hulp vroeg bij terugkeer 
een paar jaar geleden. IOM kwam ter 
sprake en toen heb ik met jullie contact 
gezocht via internet. Nu heb ik regelmatig 
contact met Marianne. In het begin van de 
coronapandemie zijn we veel met elkaar 
opgetrokken om Colombianen te informeren 
over chartervluchten die door de ambassade 
werden georganiseerd. Vooral migranten 
zonder papieren kwamen financieel in de 
problemen, waardoor ze snel terug naar 
huis wilden. Dat was heel moeilijk, omdat de 
wereld steeds verder op slot ging. Ook wordt 
er binnen de verschillende Facebookgroepen 
niet makkelijk gesproken over terugkeer. Dat 
gebeurt meestal anoniem of een-op-een. Ik 
ben blij dat ik iets heb kunnen betekenen 
voor een groep Colombianen die gelukkig via 
IOM toen nog konden terugkeren.

Can you make a living out of it?         

Normally yes, because through these networks, 
I do all kinds of things such as organizing parties. 
That has come to a standstill due to corona, 
so I recently started a boutique with women’s 
clothing in Amsterdam. I get my stuff from 
Turkey. I also have special Diana Zalez shoes, 
which I advertise through my channels.

How did you get to know IOM?          

I had never heard of IOM until someone who 
wanted to return asked for my help a few years 
ago. IOM came up, and I then searched the 
Internet for more information. Now I have regular 
contact with Marianne. In the beginning of the 
COVID-19 pandemic, we spent a lot of time 
together to inform Colombians about charter 
flights organized by the Colombian Embassy. 
Undocumented migrants in particular ran into 
financial difficulties, so they wanted to return 
home quickly. That was very difficult, because 
the world was closing down further and further. 
Also, within the various Facebook groups, it is 
not easy to talk about returning. This is usually 
done anonymously or one-on-one. I am happy 
that I was able to do something for a group of 
Colombians who fortunately were able to return 
via IOM.

Within the Facebook groups, it is not easy 
to talk about returning.

Binnen de Facebookgroepen wordt niet 
makkelijk gesproken over terugkeer.

“68

B
ET

ER
 S

A
M

EN





BETER 
 SAMEN

International Organization for Migration

Carnegielaan 12, NL-2517 KH, The Hague, The Netherlands
Tel: +31.70.318.1500 • Email: missionthehague@iom.int • Website: www.iom-nederland.nl


