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Sittard-Geleen werkt samen met een Amsterdamse stichting die gastgezinnen koppelt 
aan statushouders. Vluchtelingen logeren drie maanden bij vijf gezinnen, om zo hun 
inburgering te bevorderen. 

 

Voor veel vluchtelingen met een verblijfsvergunning – de statushouders – duurt het vaak nog 
maanden eer er een woning voor hen is gevonden. In afwachting hiervan zitten ze 
noodgedwongen in een asielzoekerscentrum (azc). Om deze periode te overbruggen, is er 
een logeerregeling die deze statushouders de kans biedt om bij een Nederlands gastgezin te 
verblijven. Het Amsterdamse vrijwilligersinitiatief Takecarebnb voert deze regeling uit: zij zijn 
de matchmakers tussen het gastgezin en de statushouder. 
Sittard-Geleen heeft nu een overeenkomst met Takecarebnb ondertekend. Statushouders 
gaan drie maanden logeren bij vijf gastgezinnen in Sittard en omstreken. Tot nu toe is 
Sittard-Geleen de enige gemeente in Limburg die dit gaat doen. 
Volgens wethouder Kim Schmitz is het de bedoeling om zo snel mogelijk te starten. „De 
Amsterdamse matchmakers zijn al in gesprek met diverse gezinnen uit onze gemeente die 
interesse hebben. Zij worden gekoppeld aan statushouders die ook daadwerkelijk in Sittard-
Geleen komen te wonen.” Dit matchingsproces verloopt zeer zorgvuldig, weet Schmitz. 
„Tijdens een door Takecarebnb begeleide ontmoeting maken gastgezin en statushouder 
kennis met elkaar. Als er een positieve klik is, volgt er een proef logeerweekend. Wanneer 
beide partijen daarna enthousiast zijn, is de match definitief.” 
De matchmaker blijft de hele logeerperiode in contact met gast en gastgezin, vult Schmitz 
aan. „De verwachting is dat er na die tijd een huis in Sittard-Geleen beschikbaar is. Als dat 
niet lukt, maar er is wel uitzicht op een woning, dan wordt de logeerperiode verlengd of wordt 
een tweede gastgezin gezocht. Alleen in het uiterste geval keert de statushouder terug naar 
het azc.” 
Tijdens het logeren draait de gast volledig mee met het gastgezin, legt Schmitz uit. „Door 
bijvoorbeeld samen te koken, krijgt hij of zij een mooi inkijkje in hoe het dagelijkse 
Nederlandse leven eraan toegaat. Tegelijkertijd kan de gast een begin maken met 
inburgeren door bijvoorbeeld taalonderwijs te volgen en de stof met het gezin te oefenen. 
Verder wordt de statushouder onderdeel van de sociale kring van het gastgezin, waardoor er 
een netwerk kan ontstaan in Sittard-Geleen.” Voor de gastgezinnen is het ook een leerzame 
ervaring, vindt Schmitz. „Zij verdiepen zich in een andere cultuur, met bijbehorende waarden 
en normen. Dat zorgt bij beide kanten voor wederzijds begrip, wat zeer belangrijk is voor het 
optimaal functioneren van een multiculturele samenleving.” 
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