Den Haag, 19 maart 2020

Betreft: kindvriendelijke opvang voor vluchtelingen- en migrantenkinderen in tijden van het
Coronavirus
Hooggeachte mevrouw Broekers-Knol,
Nederland beleeft met de bestrijding van het Coronavirus lastige tijden. Het kabinet moet ongekende
maatregelen nemen. Maatregelen die alle mensen in Nederland raken. Jong, oud, mensen met een
sterke gezondheid of een zwakkere gezondheid, mensen met of zonder een verblijfsvergunning.
De Werkgroep Kind in azc begrijpt dat ook u, als verantwoordelijke voor het asiel- en
vreemdelingenbeleid, in deze situatie moeilijke besluiten moet nemen om mensen tegen het
Coronavirus te beschermen. Tegelijkertijd willen wij erop wijzen dat de vluchtelingen- en
migrantenkinderen die zich nu melden in Ter Apel in deze situatie extra kwetsbaar zijn. Velen van hen
hebben traumatische ervaringen opgedaan in hun land van herkomst en tijdens hun vlucht. Daarnaast
verkeren ze in onzekerheid over hun toekomst én lopen ze nu ook nog extra risico op
gezondheidsproblemen door het Coronavirus. Daarom is het juist NU van groot belang deze kinderen
te helpen, kindvriendelijke opvang te bieden en te garanderen dat zij toegang hebben tot medische
zorg.
In uw antwoorden1 op de Kamervragen over het bericht dat asielzoekers die sinds zondag 15 maart in
Nederland zijn aangekomen vanwege het Coronavirus niet langer welkom zijn in Ter Apel, geeft u aan
dat er wordt gezocht naar de inrichting van een noodonderdaklocatie. In deze noodopvang wordt
mensen, die nu niet kunnen instromen in een verblijfsprocedure, tijdelijk onderdak en basale
voorzieningen geboden.
De Werkgroep Kind in azc waardeert het feit dat er stappen worden gezet om alsnog noodopvang voor
deze groep te vinden, maar is bezorgd over de snelheid waarmee dit gebeurt. Het is tot op heden
namelijk nog steeds onduidelijk of er een geschikte locatie beschikbaar is, en dit betekent dat gezinnen
met kinderen op straat dreigen te belanden. Dit is in strijd met de EU opvangrichtlijn en het VNKinderrechtenverdrag.
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/18/antwoorden-kamervragen-over-het-bericht-datasielzoekers-niet-welkom-zijn-in-ter-apel-vanwege-het-coronavirus.

Daarom roepen wij u op alles op alles te zetten om gezinnen met kinderen zo spoedig mogelijk opvang
te bieden. Daarnaast wijzen wij op het feit dat voorkomen moet worden dat kinderen in deze
noodopvanglocatie(s) extra schade oplopen. Ook dienen zij te allen tijden toegang te krijgen tot
medische zorg.
Inzetten op zo kindvriendelijk mogelijke opvang
Kindvriendelijke opvang betekent opvang die kinderen een veilige plek biedt, waardoor ze zich weer
kind kunnen voelen. Vluchtelingen- en migrantenkinderen hebben, net als hun Nederlandse
leeftijdsgenoten, recht op een veilige gezinssituatie, een veilige leefomgeving, goede gezondheidszorg,
(thuis)onderwijs en informatie over hun situatie. De Werkgroep Kind in azc benadrukt dat het
belangrijk is om zo snel mogelijk kindvriendelijke informatie over de huidige situatie beschikbaar te
stellen. Daarnaast vragen wij u om ouders zo goed mogelijk in staat te stellen om hun kinderen
thuisonderwijs te geven en in elk geval speelgoed, knutselspullen en boeken in verschillende talen voor
verschillende leeftijdscategorieën beschikbaar te stellen. Wij gaan ervan uit dat voor kinderen die wel
in azc’s verblijven thuisonderwijs mogelijk wordt gemaakt, net als voor Nederlandse kinderen. Juist
kinderen in azc’s hebben vaak niet veel anders te doen dan naar school gaan en school wordt door hen
vaak beschouwd als een veilige plek.
Toegang tot medische zorg
De Werkgroep Kind in azc maakt zich zorgen over de toegang tot medische zorg van kinderen in de nog
te realiseren noodonderdaklocatie. Deze kinderen hebben een grotere kans het virus al onder de leden
te hebben en ziek te worden. Wij roepen u daarom op om bij het inrichten van de noodopvang samen
met de gemeenten goede regelingen te treffen met gezondheidszorgorganisaties zoals de GGD om zo
vlotte en goede toegang tot medische zorg te garanderen en het risico op besmetting te verkleinen.
Wij staan u graag bij met raad en daad en wij zijn bereid mee te denken en te helpen. Zo onderzoekt
TeamUp van UNICEF Nederland, War Child en Save the Children momenteel de mogelijkheden om de
bewegingsactiviteiten digitaal vorm te geven. De Vrolijkheid kan materialen en online workshops voor
creatieve activiteiten faciliteren en Time4You van VluchtelingenWerk kan wellicht helpen met het
verspreiden van kindvriendelijke informatie.
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