
‘Is er nog plaats in de herberg?’ 
Antwerpse organisaties lanceren kerststallencampagne rond vluchtelingen 
 
Wie zijn de Maria en Jozef van vandaag? Zonder twijfel zijn dat de vluchtelingen en de 
mensen zonder papieren. Van 10 december tot 12 januari geeft de Antwerpse 
binnenstad hen symbolisch onderdak in enkele unieke kerststallen. In het station van 
Berchem, in de grote stadsbibliotheek Permeke, in het ACW-gebouw en voor het 
Antwerpse Eco Huis, stelt een reeks Antwerpse organisaties de Antwerpenaar de 
vraag: ‘Is er nog plaats in de herberg?’. 
 
10 december is de internationale dag van de mensenrechten: het ideale moment voor de 
lancering van een nieuwe beeldvormingscampagne rond vluchtelingen. Hun mensenrechten 
komen immers vaak in het gedrang. Het recht om het eigen land te ontvluchten en elders 
bescherming te vragen; het recht op een menswaardig leven; het recht op arbeidsrechten en 
onderwijs; het recht op mensenrechten, of je nu wettig verblijft of niet,… Allemaal rechten die 
we op 10 december internationaal vieren, maar waarvan vluchtelingen uit alle landen enkel 
kunnen dromen.  
 
Daarom sloegen een aantal  Antwerpse organisaties de handen in elkaar. Tijdens de kerst - 
een periode van solidariteit en gastvrijheid - willen ze de vraag stellen in hoeverre wij, als 
persoon en als samenleving, onze deur nog openzetten voor wie het nodig heeft.  
 
Als het om vluchtelingen en mensen zonder papieren gaat, zijn de reacties immers vaak 
verzuurd. Weinig mensen kennen vluchtelingen persoonlijk. Het grote publiek is er vaak 
bang van. Berichten in de pers versterken die angst vaak. Dat vluchtelingen hongerstakers 
zijn. Of dat we overspoeld worden, en dat die vluchtelingen onze welvaart bedreigen. 
Nochtans raakt maar een kleine minderheid tot in Europa en België. Zij zijn in de allereerste 
plaats mensen zoals wij: op zoek naar veiligheid en een betere toekomst, voor zichzelf en 
hun kinderen. Vaak willen ze helemaal geen steun, maar willen ze werken en actief bijdragen 
aan onze maatschappij. Een groot deel van hen doet dat ook al. 
 
De campagne ‘Is er nog plaats in de herberg?’ wordt gelanceerd met een 
publieksmoment.  
 
Wanneer? Woensdag 10 december om 11u. 
Waar? Eco Huis Antwerpen, Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout. 
Wat? Toespraken van initiatiefnemers de8 en ACW, vertoning filmreportage ‘Is er nog plaats 
in de herberg?’, waarin vijf Antwerpse vluchtelingen hun verhaal doen. 
Als u wil komen, gelieve dan vóór 10 december te bevestigen op 
sam.mampaey@de8.be 
Contactpersoon: Edwin Delanoeye, de8 vzw, coördinator Team Grondrechten, 
0475/47.34.77. 
 
Initiatiefnemers: Antwerps Minderhedencentrum de8 vzw, ACW Antwerpen, Protestants 
Sociaal Centrum vzw, CAW De Mare, De Loodsen vzw, ASVK/Huurdersunie, Commissie 
Kerk in de Stad – VPKB, Liefhebber Cultuurmaand Borgerhout, Volwassenenonderwijs LBC-
NVK, Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad, Stampmedia vzw 
Locaties: stationshal Antwerpen Berchem, inkomhal stadsbibliotheek Permeke (De 
Coninckplein), parking Eco Huis Antwerpen (Turnhoutsebaan 139), binnenplein ACW-
hoofdgebouw (Nationalestraat 111)  
 
 
 
 


