TOESPRAAK ANGELIQUE SCHOONEWILLE,
Initiatiefnemer van de Manifestatie ‘Solidair met Ter Apel’,
Vrijdag 6 mei 2022 bij het Aanmeldcentrum

De nieuwsberichten rondom de vluchtelingen en het centrum hier in Ter Apel volgen elkaar snel op.
Ik word daar verdrietig van, ik word daar boos van.
Mijn kinderen probeer ik groot te brengen dat ze ontzettend veel geluk hebben gehad dat ze in
Nederland geboren zijn. Ik leer ze dat er helaas ontzettend veel ongelijkheid is op de wereld en dat
het goed is om daar over na te denken, maar dat het beter is om te proberen de ongelijkheid de
wereld uit te sturen.
Iedereen heeft recht op een veilige plek, iedereen waar dan ook ter wereld zou niet huis en haard
moeten verlaten om dat de situatie dit van iemand vraagt, iemand er zelfs toe dwingt.
Als je dan opgevangen wordt in het land waar het tenminste veilig is, waar er mensen zijn die naar je
omkijken en zich om je bekommeren, dan hoort dat in een land als Nederland niet op 1 plaats
geconcentreerd te worden.
Met man en macht, met ziel en zaligheid werken alle mensen in al hun rollen en taken, verbonden
aan het Aanmeldcentrum om het zo goed als mogelijk te organiseren voor de mensen die hun land
hebben moeten achterlaten.
Als ik dan met mijn kinderen hier over praat en ik lees dat er te veel druk is op 1 aanmeldcentrum; als
ik lees dat er teveel mensen op een te kleine ruimte moeten verblijven, dan kan ik niet meer
uitleggen dat ons land ongelijkheid tegen gaat.
Kijk hoe solidair we vandaag hier in Ter Apel zijn.
Hoeveel mensen zich betrokken voelen.
Vanuit de samenleving, vanuit verschillende organisaties, de vakbond en de politiek.
Dat we vandaag niet tot een oplossing kunnen komen dat weten we hier allemaal.
Wel laten we zien dat er ontzettend veel betrokkenheid is. De oproep is dan ook duidelijk.
Het is aan de politiek in Den Haag. Het valt of staat met prioriteiten stellen.
Het gaat over mensen, over vluchtelingen, over mensen die super hard werken voor alle organisaties
en soms denk ik, dat ze echt met hun rug tegen de muur staan.
We staan hier voor hen, noem het een steunbetuiging, een hart onder de riem. Noem het
solidariteit.
De mensen die hier in Den Haag over moeten besluiten zullen horen over dit moment van hoop en
solidariteit vandaag.
Nederland kan niet meer wegkijken!

