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Bezoek SAMAH jongeren aan de 2e kamer 
 
Op maandag 17 oktober, bezocht een groep jongeren, voormalig alleenstaande 
vluchtelingen, de 2e kamer. De jongeren vertelden daar wat ze nodig hebben om hun 
leven in Nederland goed op te bouwen. Wat hen kan helpen, zodat ze perspectief 
houden, onderdeel kunnen zijn van de maatschappij en daaraan kunnen bijdragen. 
Volwaardig en vanuit hun potentieel. 
 
Wat jongeren vertelden in de 2e kamer, in quotes 
 
“Benader ons niet als een groep, maar individueel. Wat we zijn allemaal anders.” 
 
"Kijk naar de mens, gaat het wel goed met diegene die voor je zit. Houd rekening 
met herstel, voordat je aan de slag gaat." 
 
"Leg me uit, wat er van me verwacht wordt.” 
 
“Informatie is als licht in een donkere kamer. Alles voor een goede toekomst ligt op 
tafel, je kan het pakken, maar in het donker kan je het niet zien." 
 
"We zijn op sommige gebieden hetzelfde als Nederlandse 14-jarigen, maar op 
sommige gebieden niet. Soms meer vooruit en soms meer achterop. Houdt daar 
rekening mee." 
 
“Leer ons beslissingen nemen, maar beslis niet voor ons. Het is jouw werk, maar het 
is mijn leven.” 
 
“Het gevoel welkom te zijn, is heel erg belangrijk. Ik heb me niet welkom gevoeld.” 
 
“Niemand weet wat wij mee hebben gemaakt.” 
 
“Je toekomst opbouwen in Nederland is als een Labyrint. Het is niet makkelijk eruit 
te komen, maar als je doorzet lukt het wel. Wees jezelf en vecht voor je doel.” 
 
“Als je iets moet betalen, krijg je 10 brieven. Als je ergens recht op hebt 
(bijvoorbeeld zorgtoeslag), krijg je geen brief. Dat moet je zelf vragen. Het zou goed 
zijn als je daar ook een brief voor krijgt, of in ieder geval iemand ons daar informatie 
over geeft.” 
 
“Wat ik moet doen is duidelijk, maar waar ik recht op heb: geen idee.” 
 
“Dit voelt als een nep-leven. Ik ben niet echt aan het leven.” 
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Wat zou jij doen als je morgen in de 2e kamer zit? 
 
“Ik zou de procedure voor Afghanen korter maken, zij moeten heel lang wachten. Ik 
heb meer dan 3 jaar gewacht op mijn verblijfsvergunning.” 
 
“Meer uitleg over het schoolsysteem, al op de ISK. Het systeem in Nederland is 
moeilijk te begrijpen voor ons. Als we het beter begrijpen, kunnen we beter kiezen.” 
 
“Geef ons meer informatie over school, onze rechten & plichten en over vrije tijd.” 
 
“Uitsluiting voor bijvoorbeeld stage op basis van je achternaam voorkomen.” 
 
“Ik zou willen vragen of mensen niet willen oordelen op basis van 1 verhaal. Als 1 
Eritreeër iets verkeerd doet, betekent dat niet dat ze allemaal slecht zijn.” 
 
“Neem klachten serieus. Ik heb net zoveel recht om het te zeggen als ik het ergens 
niet mee eens ben, als iemand anders. Dat betekent niet, dat ik niet dankbaar ben. 
Dat betekent dat ik het goed voor mezelf wil regelen.” 
 
“Laat AMV’s samenwonen met Nederlandse jongeren uit de Jeugdzorg. Als we met 
elkaar wonen en in aparte klassen op school zitten, kunnen we de taal en cultuur 
niet goed leren.” 
 
 


