
DANKWOORD  
Damien Award/Damiaanprijs 2018 
 
 
Dit is een grote dag voor het Vluchtelingenhuis in Wilsele en voor de vzw “Recht 
op Migratie”. De toewijzing van de Damiaanprijs aan onze bescheiden 
organisatie is niet alleen een grote eer maar tevens een hulde aan de vele 
vrijwilligers die zich onbaatzuchtig inzetten en het project schragen. 
 
Recht op Migratie is een vzw die de verdediging opneemt van vluchtelingen, in 
het bijzonder van Mensen zonder Papieren en onder hen vooral dan de meest 
kwetsbaren, nl. alleenstaande moeders met jonge kinderen. Hiervoor richtte de 
vzw het vluchtelingenhuis op en ijvert zij voor meer begrip en elementaire 
mensenrechten voor de vluchtelingen. 
 
Wij menen inderdaad dat alle mensen, wereldwijd, het recht hebben op zoek te 
gaan naar een menswaardig leven. Niet alleen zij die vluchten voor oorlog en 
voor onderdrukking maar ook zij die vluchten voor armoede, honger en gebrek 
aan kansen op een fatsoenlijk bestaan. Het zijn niet zij die de omstandigheden 
hebben veroorzaakt die hen tot vluchten aanzetten.  
Het is dan ook bijzonder pijnlijk te moeten vaststellen dat vluchtelingen al te 
vaak worden afgeschilderd als profiteurs en rustverstoorders. En vermits 
dergelijke uitspraken ook nog eens electoraal lonend blijken te zijn moeten 
begrip, mildheid en ondersteuning vaak de  plaats ruimen voor een beleid van 
onbegrip, hardvochtigheid en sancties. Mensen hebben nu eenmaal de neiging 
om weg te kijken van de immense problemen die het vluchtelingenvraagstuk 
teisteren. De andere kant opkijken om de confrontaties te vermijden is dan een 
comfortabele houding. 
 
En toch! 
Het is hartverwarmend te zien dat zoveel vrijwilligers zich belangeloos willen 
inzetten voor ons vluchtelingenhuis en zijn bewoners. Op die manier wordt het 
vluchtelingenhuis niet alleen een tijdelijk rustpunt voor de bewoners maar 
draagt het ook een boodschap uit naar de buitenwereld. Een boodschap van 
solidariteit met de minst bedeelden uit de mondiale samenleving. 
 
Bijzonder pijnlijk zijn dan ook de signalen van het beleid wanneer zij het hebben 
over de naïviteit van vrijwilligers die bvb. door vluchtelingen te redden van een 
gewisse verdrinkingsdood worden weggezet als verantwoordelijken voor het 
aanzuigeffect en aldus de oorzaak zijn van nog meer drenkelingen. 



 
Voor ons is het duidelijk: onmiddellijke nood dient direct gelenigd. Structurele 
oplossingen vergen eerst en vooral een totale ommekeer van het huidige beleid 
dat uitgaat van een egoïstische mentaliteit met vreselijke  gevolgen voor de 
vluchtelingen. En als we het over verantwoordelijkheid hebben voor deze 
mondiale catastrofe, laat de rijke wereld dan in godsnaam beginnen met een 
diepgaand gewetensonderzoek. 
 
Dat het Damiaanfonds ons onderscheidt met haar prijs is een hart onder de riem 
van zovele naamloze vrijwilligers. De prijs sterkt ons ook in de overtuiging dat 
we het bij het rechte eind hebben met onze analyse van het 
vluchtelingenprobleem en met de aanpak om tot oplossingen te komen, zowel 
voor directe nood als voor de structurele aanpak. 
 
Vandaag is daarom een grote dag voor onze vzw en voor het Vluchtelingenhuis. 
Wij zijn het Damiaanfonds bijzonder dankbaar voor deze onderscheiding en 
beloven hierbij plechtig onze beste krachten te blijven inzetten voor het lot van 
diegene die zwak staan in of uitgesloten worden uit onze samenleving, net zoals 
pater Damiaan ons zo beklijvend is voorgegaan.  


