
Vluchtelingen bouwen mee aan klaslokalen 
terwijl asielaanvraag lopende is: “Ik wil mijn 
toekomst hier waarborgen, dus ik doe erg hard 
mijn best’ 
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Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) nam de tijd om met elke 
asielzoeker in gesprek te gaan. FOTO: MDT 

Herent - Momenteel wordt er in basisschool De Kraal Schaffelkant hard gewerkt. Zeven 
asielzoekers uit het verblijfscentrum Zaventem bouwen er namelijk samen met een 
twintigtal lokale vrijwilligers aan pop-up klaslokalen. 

In de vier Maggie-tenten, die normaal gezien gebruikt worden in derdewereldlanden, krijgen 
immers heel wat schoolkinderen na de zomer tijdelijk onderdak tot hun nieuwe klaslokalen 
gebouwd zijn. “Onze missie is eigenlijk om wereldwijd zoveel mogelijk scholen te bouwen”, 
zegt zaakvoerder van non-profit organisatie Maggie Program en architectenbureau DMOA 
Benjamin Denef. “Vanuit ons architectenbureau zijn we althans daarom vijf jaar geleden met 
Maggie Program van start gegaan. We bouwen scholen in ontwikkelingslanden en in 
vluchtelingenkampen. Vorig jaar hebben we een testproject gedaan om enkel via donaties 
scholen te kunnen bouwen in het Zuiden. Dat doen we door scholen die nood hebben aan 
tijdelijke huisvesting en die normaal containers nemen een Maggie-tent te verhuren. Als de 
tenten na drie jaar afbetaald zijn, demonteren we ze en worden ze herbouwd in een 
ontwikkelingsland.”  



Staatssecretaris Sammy Mahdi bezoekt asielzoekers die klaslokalen bouwen in Herent 

Om de Maggie-tenten op te bouwen, wordt er extra hulp ingeroepen. “Het eerste wat we 
doen in landen als Irak of Kameroen is lokale mensen rekruteren en hen een inkomen 
uitkeren om ons te helpen met de opbouw van de tenten”, gaat Denef verder. “Toen hebben 
we besloten om in België hetzelfde te doen en asielzoekers in te schakelen. Toevallig 
kwamen we JobRoad tegen. Dat is een sociaal dienstverlenende organisatie die inzet op het 
begeleiden van mensen die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. In 
samenwerking met JobRoad beslisten we om ons team aan te vullen met vluchtelingen. We 
vinden het een krachtige symboliek dat we samen met de vluchtelingen nu tenten monteren 
die voor andere vluchtelingen of ontwikkelingslanden zullen dienen.” Daar zijn ze het ook bij 
JobRoad mee eens. “We zijn ervan overtuigd dat zulke opleidingen de integratie op de 
arbeidsmarkt vergemakkelijkt”, zegt Joachim Commeene, CEO van JobRoad. 

 
Er wordt hard gewerkt aan de opbouw van de Maggie-tenten. FOTO: MDT 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) is enthousiast over het 
project. “De makkelijkste manier om te integreren in België is niet om in een asielcentrum te 
wachten op een antwoord, maar om te werken en om een bijdrage te leveren aan de 
maatschappij”, aldus Mahdi. “Een asielzoeker wacht gemiddeld een jaar op een antwoord, 
maar in die tussenperiode wordt er te veel gewacht. Daarom is het bijzonder fijn dat men hier 
kan werken, maar ook dat de asielzoekers zich hier beter kunnen integreren.” 

Ook de vluchtelingen zelf vinden het project erg nuttig. “Werken maakt me gelukkig”, zegt 
Emmanuel Omezue (36). Hij is afkomstig van Nigeria. “Ik ben nu drie jaar in België en ik vind 
het een aangenaam land, maar het is moeilijk om er te integreren als asielzoeker. Tijdens dit 
project probeer ik hard te werken zodat ik werk kan vinden. Ik wil mijn toekomst hier 
waarborgen, dus ik doe erg hard mijn best.” 

 


