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In Nederweert, Limburg, bestaat een klein migranten-verwelkomend initiatief, LINK Nederweert. LINK
organiseert taal cafés en evenementen. Doel is verschillende culturen samenbrengen. Link wordt
gebruikt als platform om Syrische statushouders te helpen met het leren van de Nederlandse taal en
de Nederlandse gebruiken. Ook wordt men bekend gemaakt met de Nederlandse samenleving in de
praktijk. Tijdens de lockdown, door de COVID-19 pandemie, zijn online interviews gehouden.
Onderzocht is in hoeverre LINK Nederweert de Syrische statushouders beïnvloedt, zowel voor als
tijdens de pandemie. Er is speciaal gelet op de sociale en ruimtelijke condities die zich voordoen bij
een migranten verwelkomend initiatief. Ook is speciaal gelet op de rol van LINK in het
integratieproces van de statushouders.

Uit dit onderzoek is gebleken dat tijdens de pandemie, LINK extra functies op zich nam. LINK werd
een corona informatiepunt en deelde Arabische versies van de persconferenties met alle
statushouders. Zo werden degenen die slecht Nederlands beheersen ook op de hoogte gehouden
van de corona maatregelen.  Daarnaast gebruikten de vrijwilligers hun connecties met de
statushouders om te checken of het goed met ze ging en of ze problemen ervoeren.

Dit onderzoek toont aan dat de term Integratie heroverwogen moet worden. Redenen zijn
onderliggende problematische factoren en het feit dat samenlevingen veranderen. Daarom worden
de begrippen:  interculturaliteit, sociabiliteit en  transnationaliteit gebruikt. Met deze begrippen
praten over integratie wordt het doel bereikt: het interactieve leerproces tussen twee culturen.

Interculturaliteit

Het concept Interculturaliteit benadrukt het belang van interculturele gesprekken. Daarbij worden
alle culturen als gelijkwaardig gezien en beide partijen leren van elkaars cultuur. LINK, gebruikt deze
interculturele dialoog als een vorm van educatie voor zowel de statushouders als de vrijwilligers.
Deze interculturele gesprekken vinden op een informele manier plaats. Zo worden er geen normen
en waarden op elkaar geforceerd (opgedrongen). Iedereen respecteert elkaar en  zijn of haar cultuur.
Op deze manier worden er waardevolle relaties gecreëerd tussen de vrijwilligers en de
statushouders. Culturele verschillen en taboe onderwerpen worden door LINK gebruikt om
interculturele gesprekken mee op gang te brengen en de statushouders in een gesprek te mengen.
Deze gespreksonderwerpen en de informele vorm van de gesprekken, zorgen ervoor dat de
statushouders zich comfortabel voelen. Het maakt LINK toegankelijker voor de statushouders om



deel te nemen aan de taal cafés en evenementen en laat de leraar-leerling machtsstructuur
achterwege.

Sociabiliteit in het proces van  “je thuis gaan voelen, ergens aarden”
Op sociaal gebied wordt LINK Nederweert als zeer belangrijk geacht door de statushouders. Door de
kleine hoeveelheid culturele en etnische diversiteit in dorpen zoals Nederweert, kan het lastig zijn
voor een migrant, die nog niet zo goed bekend is met de Nederlandse taal en cultuur, om te settelen
op een nieuwe plek. LINK Nederweert, helpt de statushouders daarom ook om nieuwe mensen te
leren kennen en gewend te raken aan de Nederlandse samenleving.  De statushouders die regelmatig
de taal cafés bezoeken, geven aan dat dit hen helpt met het beheersen van de Nederlandse taal en
het ze meer zelfverzekerdheid geeft in spreken van de taal op openbare plekken.

De relaties die de statushouders opbouwen met de vrijwilligers en andere deelnemers,
worden gekenmerkt door de mate van wederzijdse support. Alle deelnemers zijn bereid elkaar te
helpen en vormen op deze manier hun eigen gemeenschap. Een van de belangrijkste aspecten van
de relatie tussen de statushouders en vrijwilligers blijkt de mate van onderlinge vertrouwen. De
status houders voelen zich comfortabel genoeg bij de vrijwilligers om hun problemen te delen.
Hierdoor zijn de vrijwilligers vaak de eersten de op de hoogte zijn van (structurele) problemen die
statushouders ervaren en niet de instanties of actoren die de taak hebben om de statushouders te
helpen. Dit toont het sociale belang van de vrijwilligers voor de statushouders.

Transnationaliteit

In het proces van zich thuis gaan voelen van migranten speelt hun eigen identiteit en cultuur een
grote rol. Als migrant word je constant herinnerd aan de andere cultuur van het aankomstland. De
meeste migranten willen graag de eigen cultuur behouden en dit combineren met de nieuwe
cultuur. Transnationaliteit verwijst naar het balanceren en combineren van normen en waardes van
meerdere culturen.  LINK Nederweert stimuleert dat balanceren en combineren onder de status
houders doordat ze educatie bieden over de Nederlandse samenleving en cultuur. Daarbij geven ze
de status houders tegelijkertijd ook de ruimte om hun eigen cultuur en normen en waarden te
behouden waar dat mogelijk is. De vrijwilligers van LINK balanceren en combineren mee. LINK
respecteert op deze manier de cultuur van de statushouders. Daarnaast leren de vrijwilligers ook
meer over de cultuur van de statushouders. Dit benadrukt het interactieve karakter van LINK.

Conclusie
LINK Nederweert speelt dus een opvallende rol in het “integratieproces” van de statushouders. Door
kleine hoeveelheid etnische diversiteit in deze plattelandslocatie, is het initiatief van LINK voor
Syrische statushouders zeer belangrijk. De ervaringen van de vrijwilligers en statushouders tonen aan
dat er meer toegankelijke hulp moet zijn voor migranten, vooral in niet stedelijke gebieden. LINK
biedt de statushouders informatie en instrumenten om zelf hun transnationale identiteit te vormen
en nieuwe sociale contacten te creëren. De vrijwilligers helpen de statushouders om hun problemen
te overkomen en streven naar verandering op grotere schaal om statushouders in de toekomst
betere hulp en services aan te bieden.
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