INLIA Foundations

Opening INLIA Gasthuis Groningen, 22 juni 2022

Beste mensen, genodigde gasten en gasten van het huis,

Een bijzondere dag, een bijzondere opvang: het INLIA Gasthuis Groningen.
Dit is een plaats waar wij geen bewoners kennen. Dit is een plaats waar wij
geen cliënten kennen. Dit is de plaats waar wij gasten kennen, opvangen en
begeleiden - in het kader van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening - naar
een nieuwe toekomst.
Die toekomst kan liggen in het land van herkomst of een ander land van
hervestiging of in een legale toekomst in Nederland.
Overigens: er is nu politieke discussie of we ons wel op deze drie uitkomsten
mogen blijven richten. INLIA zal zich hier altijd voor blijven inzetten. Wij zetten
ons in voor wat werkt, niet voor onrealistische politieke wenselijkheden. Daar
mag u op rekenen.
Dit is een plaats waar wij aan echte oplossingen werken. Met onze collega’s;
woonbegeleiders, maatschappelijk werkers, onze medisch staf, de juristen met vele vrijwilligers die hebben geholpen tijdens de inhuizing en de
vrijwilligers die nog dagelijks actief zijn - en met een hele reeks aan partners in
het veld werken we samen aan een toekomst voor mensen. Voor – maar vooral
ook mét - onze gasten. Ik wil hierbij dan ook onze gasten bedanken voor hun
medewerking en het in ons gestelde vertrouwen.
We zijn dankbaar voor deze samenwerking met jullie allemaal. Teveel om
iedereen nu vanaf deze plek te bedanken, maar onze dankbaarheid is er
nadrukkelijk voor jullie allemaal.

De samenwerking met de gemeente Groningen – van Raad tot College - mag
vandaag, op deze bijzondere dag, niet ongenoemd blijven. Deze huisvesting
was er niet geweest zonder haar steun.
De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor de Groningse
gemeenschap serieus zonder voorbij te gaan aan de individuele belangen.
Humaniteit en openbare orde hoeven niet te wedijveren maar kunnen juist
samen de pijlers zijn bij het vinden van aanvaardbare oplossingen zoals we die
hier in het Gasthuis doorlopend zoeken. Daar mogen we trots op zijn in
Groningen.
Het is daarom dan ook een eer om de opening van deze bijzondere locatie te
laten verrichten door Glimina Chakor, die als verantwoordelijk wethouder de
bouw van deze opvang mogelijk heeft gemaakt. Wethouder Chakor zal met
steun van Jan Eggink, middels het hijsen van de vlaggen het INLIA Gasthuis
Groningen officieel openen.
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