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hij in een vorige opvang kreeg voorgezet. „L as-
tig als je die met z’n allen moet opwarmen in
dezelfde magnetron.”

Maar alles is beter, zegt Reda, dan leven op
water en brood. Dat overkwam hem in een
vluchtelingenkamp op de Balkan en „dan ben
je als een kind zo blij als voorbijgangers je vers
fruit toestoppen”. Heeft hij nog één vraag.
Weet de verslaggever misschien hoe je in Breda
komt? Toen hij een jongetje was en net kon
lezen, reed er een vrachtwagen door het dorp.
Rood en glanzend. „Breda stond erop, mijn
naam met een ‘b’ ervoor. Sindsdien droom ik
erover. Dáár moet ik heen.”

Renske Bos en Erwin Meijer weten inmid-
dels: hun gasten in de TT Hall hebben energie
nodig. Dat zien ze direct op de eerste dag als de
mannen aankomen. Het eerste wat de vluchte-
lingen doen is liters thee drinken, met suiker,
veel suiker. Bos: „Op één dag gingen er wel 30
kilo aan sachets doorheen.” Meijer: „Ze zijn
compleet uitgeput na een helse tocht, met van
pijn vertrokken gezichten.” Bos: „We zagen ze

ook hamsteren.” Meijer: „Toen hebben we twee
bakken met suiker neergezet.” Bos: „Met be-
kertjes erin.” Meijer: „En die bakken gaan niet
in één dag op.”

Zoet scoort. De melk bleef staan bij de brood-
maaltijd ’s avonds: vier boterhammen met ‘een
kaasje, een halalvleesje, een jammetje, een
pindakaasje, een chocopastaatje’. De melk is
nu vervangen door pakjes Wicky met aardbei-
ensmaak, afgekeken van collega’s in de IJssel-
hallen in Zwolle. En kok Joshua serveert één
keer per week rode kool met appeltjes. Al
schrokken de vluchtelingen de eerste keer van
de kleur: moeten we dat opeten? Joshua: „Wa t
een boer niet kent, dat eet-ie niet. Maar toen de

gasten ontdekten: rode kool is zoet, ging het
snel. Ze vragen er nu speciaal om.”

Robin is ‘baas van de zakjes’
Even zaten de cateraars in de rats of ze wel snel
voldoende hulp konden vinden. Vier keer zette
Bos een oproep op Facebook en Twitter. Welge-
teld één meisje reageerde. Maar diezelfde mid-
dag hing moeder aan de lijn. Nee hoor, haar
dochter ging ab-so-luut niet aan het werk tus-
sen vluchtelingen in de TT Hall. Bos: „Ze zei:
daar zitten allemaal terroristen. Be-lach-e-lijk!
Waarom draaien we het niet eens om en laten
we Nederlanders met een grote bek hier een
week logeren? Puberruil maar dan met vluchte-
lingen. Zul je zien hoe snel die lui hun woorden
i n s l i k ke n .” Meijer: „We zijn potdomme één van
de rijkste landen ter wereld.”

Met hulp van de gemeente Assen en het
werkvoorzieningschap Alescon vormde Bos
binnen mum van tijd „een dijk van een team”
dat zeven dagen per week van acht uur ’s mor-
gens tot acht uur ’s avonds aan het werk is. De

35-jarige Mohammed uit Somalië bijvoorbeeld,
hij zat als ex-asielzoeker in de bijstand en
woont nu met zijn vrouw en twee meisjes in
Hoogersmilde. Hij helpt Joshua koken en
maakt pakketten voor de broodmaaltijd ’s
avonds en het ontbijt de volgende ochtend. On-
der toeziend oog van Robin van Alescon. Die is,
zegt Joshua, „de baas van de zakjes”.

De meesten zijn „mensen met een vlekje”,
zegt Renske Bos, ze zaten in de WW, of zijn
‘partic ipatiekrachten’ en hebben een handicap.
De directeur: „Als je ze structuur biedt en je
ziet wat ze kunnen, wow! Ineens staan we met
het bedrijf midden in de maatschappij. Dat is
g a a f.” Chef-kok Erwin Meijer: „In de keuken

Cateraars voor azc’s
Sober maar verantwoord

De grootste cateraar in de asielzoe-
kersopvang in Nederland is So-
dexo. De Franse multinational
zorgt voor meer dan tienduizend
maaltijden per dag op zo’n veer-
tig opvangplekken, mailt ‘seg-
ment directeur’Jef van de Wete-
ring.
Soms zijn het kant-en-klaarmaaltij-
den, soms worden ze ter plaatse
bereid. De samenstelling van de
maaltijden noemt Van de Wetering
„sober maar verantwoord –alles
volgens een menucyclus die sa-
men met het COA is opgesteld en
rekening houdt met de juiste voe-
d i n g swa a rd e”. Onderscheid tus-
sen bevolkingsgroepen wordt niet
g e m a a kt .
Hoeveel het bedrijf per dag voor
het eten van een asielzoeker krijgt
betaald, wil Sodexo niet kwijt. Dat is
bedrijfsgevoelige informatie. Ook
het COA redeneert zo. „Over de pre-
cieze bedragen voor lange termijn
opvang wordt per locatie onder-
handeld”, aldus een woordvoerder.

Ondernemers die vluchtelingen
in noodopvang huisvesten,
schatten dat per dag een bedrag
van zo’n 12 tot 15 euro per vluch-
teling opgaat aan eten.
Bij drie dagen crisisopvang ligt het
bedrag hoger. Voor drie maaltijden
rekenen de dertien Zeeuwse ge-
meenten 17 tot 18 euro, zegt
woordvoerder Marjolein Engel-
hardt van Schouwen-Duivenland.
„Dat is all in, inclusief personeels-
en keukenkosten. En dat tikt aan
op een bedrag van 40 euro per
vluchteling per dag.”

werk ik het liefst met jongens en meiden die
licht autistisch zijn. Die werken op schema, zijn
precies, op tijd, perfectionistisch. Dat geeft
hun balans en ons ook. En als er dan iemand op
tilt slaat omdat de klok scheef hangt, dan gaan
we die eerst even rechthangen.”

K i p p e nve l m o m e nt
Bij de vraag hoeveel vluchtelingencatering op-
levert betrekt het gezicht van Erwin Meijer:
„Dan moet je bij de COA wezen: die bepalen en
b e t a l e n .” Dit is geen busine ss, wil hij alleen
kwijt. Meer niet. „Voordat je het weet gaan
mensen aan de haal met het bedrag en worden
we weggezet als zakkenvullers.” Ook Bos houdt
de lippen hierover op elkaar: „Hier zijn tien
mensen full time zeven dagen per week aan het
werk. Dat kan uit. We doen het niet voor de
winst maar voor de kippenvelmomenten.
Vluchtelingen verdienen een goede maaltijd.
Heb ik al verteld over de man die hier buigend
de keuken binnenkwam?” Hij bedankte voor
het eten en gaf zijn telefoonnummer: ‘Als ik

ooit iets voor jullie terug kan doen, bel me.’
In de eetzaal werken Khaldoon, Kamal en

Mohayeden uit Syrië nog een stapel boterham-
men weg. De kipkerrie ging schoon op. Het was
heerlijk, hooguit een beetje weinig, zeggen de
mannen. Het COA rekent 900 gram diner per
persoon. „En van mij mag de kok best wat kori-
ander bij de rijst doen” , zegt Kamal uit Syrië.
„Wist je dat die bij ons vandaan komt en door de
Romeinen naar Midden-Europa is gebracht?”
Precies, zegt Khaldoon lachend. „En dan kun je
de kok misschien ook vragen of hij wat kan
doen aan de broodmaaltijden. „B oterhammen
met kaasje, vleesje en een kuipje chocolade-
pasta. Denken ze soms dat we baby’s zijn?”

Een dankbare man gaf zijn telefoonnummer:
‘Als ik ooit iets terug kan doen, bel me.’ Zweudse schreufjes die niet

met een schreuvedreujer
maar met een sleuteltje
moeten worden aange-
draaid. Youp van ’t Hek
kon twintig jaar geleden

nog met veel succes grappen maken
over de onmogelijke montage-instruc-
ties van IKEA. Vandaag komt Jan Fred-
lund, hoofd productontwikkeling bij het
woonwarenhuis, vanuit Zweden naar
Amsterdam om de Paul Mijksenaar
Award 2015 voor functioneel design in
ontvangst te nemen.

Eenvoud, bruikbaarheid en schoon-
heid – dat zijn de drie klassieke criteria
waarop bewegwijzeringsspecialist Mijk-
senaar kandidaten voor zijn prijs beoor-
deelt. In 2011 reikte de oud-hoogleraar
Vormgeving Visuele Informatie aan de
TU Delft de prijs voor het eerst uit. Die
ging toen postuum naar Edward N.

Zo strak als Joost Swarte
De handleidingen van IKEA geprezen om hun universele beeldtaal
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Ie d e re e n
begrijpt
I K E A’s
u n ive rs e l e
beeldtaal, van
Nederland tot
China en
India

Hines (1870-1938), de man die honderd
jaar geleden de witte middenlijn op we-
gen bedacht. Twee jaar geleden kreeg de
Belgische ingenieur Hugo Bollen de
prijs voor zijn ontwerp van het fiets-
k n o o p p u nte n n e t we r k .

Wegbewijzeraar is enthousiast
Mijksenaar, die met zijn ontwerpbureau
IKEA heeft geholpen met de bewegwij-
zering in de winkels, is heel enthousiast
over de derde prijswinnaar: de ano-
nieme tekenaars van de communicatie-
afdeling van IKEA. „Daar hebben ze de
afgelopen dertig jaar iets ontwikkeld
waar de hele wereld naar op zoek is: een
visueel Esperanto, een universele
beeldtaal die zowel in Nederland als in
China en India wordt begrepen.”

Mijksenaar spreekt van „een ongeë-
venaard consistent en prachtig uitge-
voerd oeuvre”, waarvan de tekenstijl

vergelijkbaar is met die van Kuifje en
Joost Swarte. „Het is de klare lijn. De-
tails uit de instructies zou je zo kunnen
ophangen in een museum.”

Keukentafel als renaissancewerk
Gevraagd naar zo’n fraai detail vertelt
Mijksenaar over de tekening die IKEA
gebruikt om duidelijk te maken dat bij-
voorbeeld een keukentafel te zwaar is
om alleen te tillen. „Dan krijg je een te-
kening waarbij twee of drie mensen met
het voorwerp in de weer zijn. Die plaat-
jes doen me denken aan renaissance-
schilderijen met de graflegging van
C h r i s t u s .”

Wie steekt er nog de draak?
Cabaretiers steken volgens Mijksenaar
allang niet meer de draak met de in-
structies. De kwaliteit van de gebruiks-
aanwijzingen – Mijksenaar heeft er in

totaal 60.000 verzameld, niet alle van
IKEA – is in de loop der jaren sterk ver-
b e te rd .

Dat ondervond ook Youp van ’t Hek.
Kon hij in 1994 nog een conference ma-
ken over mislukte montage van een sta-
pelbed, onlangs slaagde hij er samen
met zijn kinderen in een aantal Zweedse
bedden in elkaar te zetten. „Alleen die
lattenbodems, dat blijft een dingetje.”

Van ’t Hek ziet een patroon. Bellen
met de helpdesk van T-Mobile gaat te-
genwoordig ook probleemloos, zegt hij,
verwijzend naar een actie die hij vijf jaar
geleden opzette tegen de gebrekkige
serviceverlening van de telefoonprovi-
der. Met een lach: „Mijn werk is kenne-
lijk niet voor niets geweest, ik doe er
toe. Eigenlijk had Mijksenaar die prijs
aan mij moeten geven.”

Arjen Ribbens
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