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Met vluchtelingen aan tafel
'Welkom thuis en
smakelijk eten'.

Onder die noemer

lieten vluchtelingen
in Weert zaterdag de
bevolking exotische
gerechten proeven.

Het moest leiden tot
meer aandacht en
begrip voor elkaar.
WEERT
DOOR JAN HENSELS

liusstraat in Weert
proeven nieuwsgierig
van de Syrische cake

Bewoners
de Servimetvan
kokossnippers.

Gemaakt door vluchteling Ihah
Fedda en zijn vrouw. De zelfge¬

maakte pizza die zij hebben mee¬
bracht is dan al op. Ook andere
nieuwe Weertenaren met vluch¬

telingenstatus hebben gerech¬
ten meegebracht: gevulde drui¬
venbladeren, salades, hartige
taarten en baklava.

Een vijftigtal Weertenaren
maakt zaterdag in de SGL-ontmoetingsruimte aan de Serviliusstraat via de exotische gerech¬
ten kennis met mensen met een

erkende vluchtelingenstatus die
in de vlaaienstad zijn komen wo¬

nen. Datzelfde gebeurt die dag

Vluchtelingen in Weert laten inwoners van de stad kennismaken met gerecht uit hun land van herkomst, foto maartje van berkel

ook nog op twee andere plaatsen

in de stad, Hangout op Boshoven

blijft het bij een groet. De taal vormt
toch vaak een barrière. Zelf spreek

door het Syrische oorlogsgeweld
getroffen stad Homs. Met zijn

ik alleen Weerts en Nederlands",

vrouw, zus en twee jonge kinderen

vertelt Leo vanHam. Hij maakt deel
uit van de bewonersgroep van de
Serviliusflat. Dergelijke activiteiten
waardoor bewoners elkaar beter le¬

ondernam hij de gevaarlijke route
via de Middellandse Zee. Na een
jaar inhet asielzoekerscentrum van
Maastricht in afwachting van zijn

nieuwkomers. Het moet leiden

ren kennen juicht hij toe. Het zorgt

asielaanvraag woont hij nu als er¬

tot meer aandacht en begrip

volgens hem voor een betere sa¬
menhang en sfeer in de buurt.

kend vluchteling in Weert. Na een
halfjaar spreekt hij redelijk Neder¬

Fedda ziet de bijeenkomst zaterdag
als een extra mogelijkheid om de
Nederlandse taal te oefenen. Hij
vluchtte twee jaar geleden uit de

lands. „Ik ben lasser van beroep.

en Buurthuis Fatima.
Woningcorporatie Wonen Lim¬

burg en welzijnsorganisatie
Punt Welzijn organiseren de ont¬
moetingen tussen de plaatselijke
bevolking en de buitenlandse

voor elkaar. „Ik heb in de 26 jaar

dat ik in de Serviliusstraat woon
al vaak buren gehad uit andere
landen. Afrikanen, mensen, uit
Suriname noem maar op. Vaak

Graag wil ik werken en geld verdie¬
nen. Dan moet je wel Nederlands

De taal vormt toch vaak
een barrière. Zelf spreek
ik alleen Weerts en
Nederlands.
Leo van Ham

kunnen."

Tanja Lesnjak, coördinator
Vluchtelingenwerkbij Punt Wel¬
zijn, ziet de bijeenkomst ook als
onderdeel van. de inburgering
van de vluchtelingen. Tegelijker¬
tijd hoopt ze dat er zo ook meer
begrip komt voor vluchtelingen.
„Je hoopt dat mensen een posi¬
tief gevoel overhouden na het be¬

zoeken van zo'n middag en dat
het zich dan rond spreekt. Het is
misschien een druppel op een
gloeiende plaat, maar alle beet¬
jes helpen."
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/Veer brandbrief over noodweer naar Den Haag
)ERMOND/WEERT
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ken gestuurd. De LLTB en ZLTO
dringen aan op het instellen van een
onafhankelijke commissie die de

de provincies Limburg en Brabant
en gemeenten in de regio al een, tot

keraars een pakket moet komen dat
oogstschade door noodweer beter

kundigen verwachten dat hevige
buien zoals in juni door de klimaat¬

dusverre vergeefs, pleidooi om het

verzekerbaar maakt.

; regen- en hagelschade van

exacte omvang van de schade van

gelopen zomer blijft de

noodweerinhetgetroffengebieduit

Debrandbriefkomteenkleineweek

het noodweer in juni vaststelt. Die

te roepen tot nationale ramp. De

voordat een commissie van de

verandering in de toekomst vaker
zullen voorkomen. Dat geldt even¬
eens voor periodes van droogte.

moederen bezighouden.

commissie moet dan ook aangeven
welke schade wel en welke niet ver¬
zekerbaar was. Voor schade die een

staatssecretaris voelt daar niets

Tweede Kamer opnieuw een debat

voor, onder meer omdat hij van me¬

voert over de aanpak van de schade

ning is dat boeren zich via een brede

verzekering niet dekt moet een
noodfonds uitkomst bieden, vinden

weersverzekering hadden kunnen

door de hevige regenval en hagel.
Ondertussen werkt het waterschap
Peel en Maasvallei hard aan een
plan dat er voor moet zorgen dat het
in de toekomst beter voorbereid is
op dergelijke extreme buien. Des¬

nburgse en Brabantse agrari-

le organisaties hebben nog een
mdbrief over de regen- en hagellade naar staatssecretaris Mari van Dam van Economische Za¬

Eerder hielden de belangenorgani¬

verzekeren. Volgens LLTB en
ZLTO voldoet het huidige verzeke¬
ringspakket echter niet. Zij vinden

saties, gesteund door onder meer

dat er in samenspraak met de verze¬

de boerenorganisaties.

Het waterschap heeft de afgelopen
tijd met tal van betrokkenen ge¬
sproken om te kijken wel lessen er
getrokken kunnen worden uit de
aanpak van het noodweer. Dat heeft
al geleid tot advies om vaker te
maaien langs sloten en het vaker
controleren van sluizen.

