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I Het project Rising Youth leidt vluchtelingen gratis op tot
arbeider op grote hoogte. Met succes, want vanaf deze maand werkt het
project samen met de VDAB voor een opleiding tot schilder op hoogte.
REPORTAGE

Vluchtelingen klaar voor job op
VAN ONZE MEDEWERKER
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L E U V E N | Het is ijzig koud aan
de brandweerkazerne van Leuven
en de striemende regen maakt het
er niet gezelliger op. Geen weer
om een hele dag buiten door te
brengen. Maar het moet. Rajendra
Kumal (25), een jonge Nepalees,
legt hier vandaag zijn klimexamen
af. Hij moet laten zien dat hij in
staat is om op grote hoogtes te
werken.
Rajendra volgt een opleiding
via Rising Youth, een project dat
vluchtelingen gratis klaarstoomt
tot arbeider op grote hoogte. ‘Zo
willen we hen laten doorstromen
naar werk’, zegt initiatiefnemer
Benjamin Gérard. De formule
slaat aan: deze maand start Rising
Youth een samenwerking met de
VDAB en privébedrijf IRIS, dat de
kandidaten specifiek zal opleiden
tot schilder op hoogte, want daar
is in het bedrijfsleven nood aan.

Terugverdieneffect
Het programma bestaat uit
twee delen. Het begint allemaal in
de Brusselse klimclub The Vertical Club, waar elke geïnteresseerde terechtkan. ‘Alle jongeren vanaf 14 jaar zijn welkom. Omdat we
ons specifiek tot jonge vluchtelingen richten, is het lidgeld voor hen
gratis’, vertelt Gérard. Dat kan
dankzij subsidies van Sport
Vlaanderen.
Wie na een tijd merkt dat klimmen hem echt wel ligt, kan overgaan naar de tweede fase: de opleiding. ‘Ook hier is iedereen welkom, maar de focus ligt wel opnieuw op vluchtelingen. Zij zijn
vaak erg gedreven, met veel goesting om hier een leven op te bouwen. Dat willen we ondersteunen
met onze opleiding.’
Een gelijkaardige klimopleiding kost ergens anders al gauw
1.300 euro. Rising Youth investeert in de opleiding van de jongere. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat
we die investering straks terugverdienen. Wanneer een van onze
studenten werk vindt, rekenen wij
de kosten van die opleiding door
aan de werkgever. Bedrijven zijn
bereid om extra te betalen voor iemand die een degelijke opleiding
heeft gekregen.’
Rajendra is blij dat hij deze
kans krijgt. Hij volgde vijf vrijdagen na elkaar opleiding. ‘Ik moet
me als tegenprestatie wel evenveel dagen beschikbaar stellen als
vrijwilliger, om beginners in de
klimclub te helpen. Maar dat heb
ik er zeker voor over’, lacht hij.

Belgische familie

Rajendra aan de klimmuur: ‘Ik werkte in Nepal als berggids, maar door de aardbevingen in april zat ik zonder werk.’

Rajendra kwam een jaar geleden vanuit Nepal naar ons land.
‘Ik werkte als berggids, maar door
de aardbevingen in april was ons
kantoor kapot, waardoor we tijdelijk zonder werk zaten. Mijn huis
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Ouders dienen een klacht in bij het gerecht

grote hoogte

Medicijn tegen epilepsie
maakt kinderen gehandicapt
Vier gezinnen dienen morgen een
klacht in bij het gerecht omdat hun
kinderen autistisch of gehandicapt
zijn doordat de moeders tijdens hun
zwangerschap een geneesmiddel
tegen epilepsie hadden ingenomen.
VAN ONZE REDACTEUR

‘Vluchtelingen zijn
vaak erg gedreven,
met veel goesting
om hier een leven
op te bouwen. Dat
willen we ondersteunen met
onze opleiding’

YVES BARBIEUX
B R U S S E L | Robin (21) is autistisch.
Zijn broer Jérôme (17) heeft het met zijn
dysfasie lastig om woorden en zinnen te
vormen. De tweelingzusjes Eve en Clémentine (15) en hun broer Eliott (13) lijden allemaal aan neurologische stoornissen. Een van de meisjes heeft bovendien slechts één longslagader, Eliott ziet
maar uit één oog en mist een nier.
De ouders van de gezinnen hebben
zich jarenlang suf gezocht naar de oorzaak van al die aandoeningen. Tot de mama’s vijf jaar geleden hoorden van de gevaren voor foetussen van de valproaatmolecule, een bestanddeel van het geneesmiddel dat ze allebei tijdens hun
zwangerschap genomen hadden tegen
hun epilepsie.
‘Ik kreeg dat geneesmiddel al op mijn
elfde voorgeschreven’, zegt Nathalie
Raemdonck (47), de moeder van Robin
en Jérôme. ‘Mijn ouders waren apothekers en polsten naar eventuele neveneffecten. Niks aan de hand, klonk het. Ook
toen ik zwanger werd van Robin vroeg ik
naar mogelijke tegenindicaties. Onderbreek vooral de behandeling niet, reageerden de artsen. Mijn dagelijkse dosis
pillen werd zelfs opgetrokken.’
Intussen is gebleken dat wetenschappers en artsen al lang op de hoogte waren van de risico’s van het geneesmiddel
voor de foetus: 30 à 40 procent kans op
neurologische stoornissen, ruim 10 procent op misvormingen, schat het Europees Geneesmiddelen Agentschap.
‘Waarom heeft niemand ons ooit verwittigd? De risico’s werden al begin jaren 80
vastgesteld, het geneesmiddel was toen
al vijftien jaar in omloop. De bijsluiters
begonnen pas in 2004 mondjesmaat te
wijzen op mogelijke problemen voor de
neurologische ontwikkeling van de foetus en het gevaar voor zware lichamelijke misvormingen zoals spina bifida
(open rug, red).’
‘Maar een officieel alarmsignaal is er

BENJAMIN GÉRARD
Rising Youth

was ook helemaal verwoest, waardoor ik dus even naar België ben
gevlucht. Ik had tijdens een van
mijn gidstochten een Belgische familie leren kennen, waar ik nog
contact mee had. En die wilde me
wel onderdak geven.’
Om hier iets te kunnen opbouwen, besliste hij te gaan studeren.
Als hij dan wat heeft kunnen sparen, wil hij terug naar Nepal om
zijn eigen gidsbedrijf te beginnen.
‘Een echte studie duurt veel te
lang, dus daarom vatte ik het plan
op voor arbeider op grote hoogte
te gaan.’ Hij volgt ook twee keer
per week Nederlandse les.

Reddingsactie
Het examen kan beginnen. Rajendra klikt zich vast in de touwen, zet zijn voeten in de voetlus
en begint te klimmen. Wat volgt is
een uur aan duizelingwekkende
klimpartijen tot in de nok van een
30 meter hoge toren en over het
plafond van een brandweerkazerne.
De laatste oefening is de meest
spectaculaire. Iemand hangt in de
touwen en Rajendra moet hem
redden van een gewisse dood.
Zelfverzekerd begeeft Rajendra
zich op het touw, laat zich naar beneden zakken, klikt zich met veel
concentratie aan het slachtoffer
vast, botst bij zijn weg naar beneden bijna op de stenen muur,
maar slaagt er uiteindelijk toch in
om veilig op de grond te raken.
‘Dat was even spannend’, lacht hij
achteraf. ‘Hopelijk overkomt mij
zoiets later niet te vaak.’
Na tien minuten komt opleidster Brenda De Fré met het goede
nieuws: Rajendra is geslaagd.
‘Wat een opluchting. Nu kan ik
eindelijk werk gaan zoeken. Nu
kan ik verschillende kanten uit.
Van schilder tot schoonmaker of
elektricien. Zolang het maar op
grote hoogte is. Zelfs brandweerman is een optie.’

nooit gekomen. Had ik het risico van het
geneesmiddel gekend, dan had ik andere
keuzes gemaakt.’

Erkenning als slachtoffer
Door morgen een officiële klacht in te
dienen, hopen de ouders erkend te worden als slachtoffer. Ze hopen ook dat een
slachtofferfonds wordt opgericht, zoals
in Frankrijk is gebeurd.
Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) is evenwel niet
van plan nu al zo’n fonds op te richten.
Zij is wel te vinden voor het verplicht
aanbrengen van een label op de verpakking van geneesmiddelen die valproaat
bevatten, om vrouwen attent te maken
op mogelijke risico’s bij inname tijdens
de zwangerschap.
‘We hebben bij hoogdringendheid een
wetsvoorstel ingediend, maar wachten
op het agentschap voor de geneesmiddelen, dat de lijst van betrokken middelen
moet opstellen’, zegt haar woordvoerster, Els Cleemput.
Een fonds naar Frans model, om gerechtelijke kosten te dragen en een schadevergoeding uit te betalen, ziet ze evenwel niet zitten: ‘Helaas laat de huidige
budgettaire situatie voorlopig niet veel
speelruimte voor zulke initiatieven.’

Minister De Block ziet
een slachtofferfonds naar
Frans model niet zitten
om budgettaire redenen

Maggie De Block.
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Vlaamse regering

Weyts wil meer internationale
congressen binnenhalen

Als Rajendra wat
heeft kunnen
sparen, wil hij terug
naar Nepal om zijn
eigen gidsbedrijf
te beginnen
Tijdens het klimexamen aan de brandweerkazerne.

B R U S S E L | Vlaanderen gaat zich focussen op het binnenhalen van meer internationale congressen, zegt Vlaams
minister van Toerisme Ben Weyts
(N-VA). Er is daarom 9,5 miljoen euro
vrijgemaakt om het Gentse congrescentrum ICC aan het Citadelpark te moderniseren, Toerisme Vlaanderen krijgt extra personeel om congresorganisatoren
warm te maken voor Vlaanderen, en er
is budget voorzien om deze werking verder te professionaliseren.
Volgens Weyts zijn internationale
congressen, bijvoorbeeld van de chemische of farmaceutische industrie, enorm
belangrijk voor de Vlaamse economie.
‘Een congrestoerist geeft gemiddeld 230
euro per nacht uit, tegen 147 euro voor

een gewone toerist. Zakenreizigers zijn
daarom belangrijke sponsors van onze
economie. Het congrestoerisme is bovendien een gigantische groeimarkt
waar we daarom meer op moeten inzetten’, aldus nog Weyts. Hij wil ook meer
de unieke Vlaamse troef uitspelen dat
veel van onze congreszalen zich dicht bij
of midden in onze historische stadscentra bevinden.
In hartje Antwerpen – naast de Zoo
– is het gloednieuwe internationaal congrescentrum Elisabeth Center intussen
klaar om in gebruik te worden genomen.
De voorbije weken kon het congrescentrum de aanvragen van bedrijven en organisaties die het zalencomplex wilden
afhuren bijna niet bijhouden. (wer, wba)

