Paul Theelen te Eindhoven: Hervestiging van het gezin Nano in Eindhoven

Gebeurtenissen m.b.t. de komst van het gezin Nano
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betreft:
Nano, Jean, geboren in al-Hasaka, Syriac-afkomst
Koliana, Geurgette of Georgette, geboren al-Hasaka, Assyrische afkomst
(getrouwd te ath-Thawrah in de Rooms Katholieke kerk op 24 juli 1993)
Nano, Tony, geboren te ath-Thawrah op 26 augustus 1994
Nano, Jimmy, geboren te ath-Thawrah op 1 januari 1998
Nano, Michaël, geboren te ath-Thawrah op 16 januari 2005
Vanaf mei 2000 tot augustus 2003 heeft het christelijke gezin Nano, bestaande uit
vader en moeder en twee kinderen, in Eindhoven gewoond. Op eigen initiatief zijn ze
naar hun vroegere woonplaats ath-Thawrah in Syrië teruggegaan. Snel daarna is een
derde zoon geboren. ath-Thawrah ligt in het noorden, niet echt ver van de Turkse
grens, in de provincie Raqqah; bij ath-Thawrah ligt de grote dam in de Eufraat die
het Assad-meer heeft doen ontstaan. In april 2005 heeft de auteur met zijn vrouw het
gezin in ath-Tharwah bezocht.
Sinds de binnenlandse gevechten (vanaf 2011) in het land stond hun bestaan onder
druk. Zeer recent, rond juni of juli 2013 werd hun woning in beslag genomen door de
"rebellen" of andere islamitische groeperingen. Toen hebben ze wanhopig vanuit het
grensgebied met Libanon gebeld met de heer en mevrouw Kouki die sinds ruim twintig
jaar in Nederland wonen en met wie ze ook tussen 2000 en 2003 een goede band hadden.
Ze wilden naar Nederland komen, maar dan definitief.
Mazen Kouki heeft de auteur gevraagd te onderzoeken of het mogelijk zou zijn het
gezin Nano, dat nu dus bestaat uit vijf personen, als politiek vluchteling o.i.d. te
laten opnemen in Nederland, en dan in het bijzonder in Eindhoven, liefst in de buurt
van bekenden.
Want er had zich destijds een netwerkje rondom het gezin Nano gevormd, ontstaan
vanuit de katholieke en protestante kerk uit het stadsdeel Tongelre.
Het eerste contact tussen de Kouki's en Nano's dateert van (ongeveer) 17 juli 2013.
De auteur heeft toen geïnformeerd bij verschillende instanties in het land of het
inderdaad mogelijk zou zijn het gezin definitief – met de mogelijkheid om na verloop
van tijd het Nederlands staatsburgerschap te verwerven – naar Nederland te halen.
De UNHCR speelt hierin een sleutelrol: als deze organisatie van de Verenigde Naties
Nederland zou verzoeken het gezin op te nemen dan was het voorgaande mogelijk. Het
gezin heeft zich daarna gevestigd in Libanon, want alleen vanuit een buitenland – dus
buiten Syrië – mag de UNHCR handelen. De vestiging in Libanon was ongeveer 28 juli.
Er was contact per e-mail met Tony Nano op 24 juli 2013 's avonds.
Hun telefoonnummer was 00963-933020320.
Op 6 augustus kwam het volgende binnen:
[alboshrye talat alzeterye benayet
eskender shiban (eerste deel schijnt het adres
te zijn, het tweede deel de naam van de huiseigenaar)]
Telefoon 00961-76889187, dit lijkt in Midden-Libanon te zijn.
De UNHCR Nederland heeft op voorbeeldige wijze de contacten gelegd met de UNHCR
Lebanon. Tevens heeft de organisatie gegevens vanuit Nederland doorgegeven aan de
organisatie in Libanon.
Waarschijnlijk is vader Jean Nano alleen naar Beirut gegaan en heeft hij daar een
afspraak gemaakt voor 24 september.
De familie Nano, in het bijzonder de oudste zoon Tony, hield contact met M. Kouki via
Facebook, waarbij de Arabische letters in het Latijns schrift werden doorgegeven.
Het gehele gezin is op afspraak voor de eerste maal naar het kantoor in Beirut gegaan
op 24 september en heeft klaarblijkelijk een betrouwbare indruk gemaakt. Tevens is
het de UNHCR Lebanon gebleken dat er in Nederland een netwerk bestaat dat bereid is
het gezin in raad en daad bij te staan.
De auteur heeft nl. op 1 september 2013 via de heer Kouki het volgende doorgegeven:
Ik denk dat het zinnig is als Jean en Georgette voorzichtig de volgende “argumenten”
naar voren brengen bij het interview:
0. In West-Europa volgt men de gebeurtenissen, maar kan men weinig meer doen dan
vluchtelingen opnemen.
1. Het lijkt erop dat Christenen in het tijdperk na Assad het extra moeilijk zullen
krijgen in Syrië, en dat de Christenen er zich steeds minder thuis zullen voelen.
2. In Eindhoven, Nederland is een groepje mensen dat ons zal ondersteunen bij de
integratie; personen die Arabisch kennen zullen ons wegwijs kunnen maken gedurende
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de eerste periode van ons verblijf.
3. Daar wordt voor huisvesting, scholing en betaling van een maandelijkse uitkering
gezorgd, met het uiteindelijke doel zelfstandig te kunnen leven, zonder verdere
financiële bijdrage van de Nederlandse overheid.
4. De ambtelijke instanties in Nederland kunnen op korte termijn op de hoogte
gesteld worden van de (mogelijke) komst van een gezin van vijf personen, zodat we
niet voor vervelende verrassingen kunnen worden geplaatst.
Op 6 oktober is een tweede afspraak gemaakt met het gezin. Daarover is aan mevrouw
Çoker van de UNHCR Nederland het volgende meegedeeld:
Gisteren werd ik door mijnheer Kouki gevraagd om wat persoonlijke gegevens aan hem
door te geven. Het bleek mij dat het gezin Nano vandaag voor een tweede interview in
Beirut is uitgenodigd en dat uw organisatie daar ter plekke nadere informatie wenste
m.b.t. mijzelf en ook de heer en mevrouw Kouki die als contactpersoon met het gezin
optreden. Contact is er sporadisch per telefoon en per Internet via Facebook, waarop
zoon Tony Nano een account heeft. Blijkbaar wil UNHCR gegevens hebben en deze kan
het gezin dan vandaag doorgeven, want de heer Kouki heeft de gevraagde gegevens via
Facebook doorgegeven. Maar voor de volledigheid volgen hier nogmaals mijn
belangrijkste gegevens:
Leopoldus Josephus Carolus Theelen, geboren in Eindhoven op 5 november 1951, BSN
074753964. Adres: Monarchstraat 19
5641 GH Eindhoven Nederland. tel. +31-402814621
l.theelen@on.nl
Een derde afspraak is eind oktober gemaakt voor 18 december 2013. Het lijkt erop dat
de UNHCR Lebanon instemt met een hervestiging in Nederland, maar dat de organisatie
ruim anderhalve maand nodig zal hebben om alles te regelen, o.a. voor overleg en
toestemming vanuit Den Haag.
Op deze woensdag 18 december 2013 belde 's avonds laat Georgette op naar de familie
Kouki: Hun verzoek als vluchtelingen [naar het buitenland te gaan] was geaccepteerd
door de UNHCR Lebanon. Maar wat er dan zou gebeuren was hen onbekend, wel betekende
het dat ze nog moesten wachten.
Zo heb ik dat op 20 december van Mazen Kouki gehoord.
Indien we aannemen dat het gezin snel na die 18 december naar Nederland zal er nogal
wat geregeld moeten worden. Het lijkt me beter dat wij dat organiseren dan het COA of
andere instanties die niet precies op de hoogte zijn van de omstandigheden.
Hieronder volgen de namen van personen en instanties die te maken krijgen met dit
geval:
Nicolien Ringers, COA, coördinator hervestigde vluchtelingen, 06-46382000
Art Sonneveld, COA, regiovoerder huisvesting Brabant en Limburg, 06-21509652
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mevrouw B. Turaydin (of Tunaydin?), ambtenaar in Eindhoven betreffende de huisvesting
van vluchtelingen
mevrouw S. Çoker (of Coker), UNHCR Nederland, 070-3115801
3466100); idem directeur Rene Bruin, UNHCR Nederland
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coker@unhcr.org (of 070-

Ine van Kemenade, directeur van De Wereldwijzer, onderwijs voor kinderen tot 12 jaar.
Adres Pastoriestraat 88, 5623 AT Eindhoven
040-2427892 /wereldwijzereindhoven.nl/
De kinderen in Eindhoven gaan met de bus naar school
Stedelijk College aan de Avignonlaan, Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) voor 11- tot
16-jarigen
Medische zorg lijkt me geen probleem: het gezin kan waarschijnlijk zonder problemen
naar de Tongelrese "afdeling" van de Stichting Gezondheidscentra Eindhoven

125

130

mijnheer Mazen Kouki en mevrouw Manouchak Kouki-Kirakosian zullen te allen tijde
bereid zijn vertaalwerk e.d. te doen. 040-2815528 (en 040-7871688?), 06-50265541
m.kouki@live.nl
Vluchtelingen in de Knel, Hoogstraat 301, Eindhoven 040-2569517, Zusters van Liefde,
Ine Gerrits, Betty van Spreeuwel, Jaqueline Dellebeke
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Huisvesting zal van overheidswege, dus door het COA verschaft moeten worden. Indien
we uitgaan van huisvesting in het gebied van postcode 5641 of daar aansluitend,
moeten we dus op zoek naar "betaalbare" huizen voor 5 personen, huurwoningen,
leegkomende of leegstaande in (bijvoorbeeld) december 2013.
Begin oktober tot begin november heeft de auteur de volgende huizen "gespot":
Pagelaan 36, Pagelaan 60, Hageheldlaan 48, Hageheldlaan 36, Monarchstraat 9,
Kuifvlinderstraat 2, Muschbergweg 25, Avondroodstraat 29
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