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E en half jaar geleden kwa-
men er dagelijks achtdui-
zend vluchtelingen Europa

binnen. Nu is dat aantal nog altijd
duizend per dag, voornamelijk
vanuit Syrië en Irak. De Servische
Roma-evangelist Aleksandar Subo-
tin (32) ziet elke dag grote groepen
zijn land doortrekken. Volgens hem
zijn ze vooral op weg naar ‘het
beloofde land’; Duitsland, Zweden,
Nederland of Oostenrijk.

Subotin vertelt in Nederland over
de projecten onder vluchtelingen
die hij sinds afgelopen zomer uit-
voert. Hij vertelt hoe het begon.
,,Afgelopen zomer kwam het
nieuws dat grote stromen met
vluchtelingen naar Europa kwamen.
Ze reizen vooral naar rijkere delen
van Europa, maar komen bijna
allemaal via Macedonië en Servië.
Dit is de veilige route voor hen. Het
raakte me niet zo, tot ik een vluch-
telingenkamp in het noorden van
Servië bezocht. Het was bij de Hon-
gaarse grens. Het schokte mij. Ik zag
al die mensen daar zitten zonder
voldoende kleding en zonder een
dak boven hun hoofd; soms in de
brandende zon, soms in de stromen-
de regen.”

Subotin zag mensen die hongerig
waren en op de grond lagen. Ande-
ren hadden wonden, als gevolg van
het oorlogsgeweld waaruit ze kwa-
men. Vooral de vele kinderen die hij
zag zorgden ervoor dat Subotin
flashbacks kreeg over zijn eigen
verleden. Hij zag zichzelf in deze
kleine kinderen. De evangelist weet
goed hoe het is om geen schoenen
of sokken te hebben. ,,Mijn grootou-
ders voedden mij op in de tijd van
de Balkanoorlog in 1991. In die tijd
waren er veel vluchtelingen uit
Kroatië en Bosnië. Berooid kwamen
ze in ons dorp aan. Nog steeds wo-

nen er zo’n tien procent vluchtelin-
gen uit die tijd in Kucura. De han-
delsblokkade door het Westen
zorgde voor het stilleggen van de
economie in Servië. Daardoor waren
wij - als Roma’s - extreem arm.”
Subotin zat in een klas waar rijke
kinderen brood kregen en de armen
niet. Armen moesten eten van de
kruimels die naast de tafel vielen.

Roma’s
Subotin vertelt zijn verhaal in de
woonkamer in Harderwijk van
iemand van de Stichting Hulp Oost-
Europa (HOE), een landelijke organi-
satie die al sinds de jaren zestig
geestelijke en materiële hulp ver-
leent in diverse landen in Oost-
Europa. Vanuit Harderwijk, Hierden
en Leerdam organiseert Stichting
HOE transporten met tweedehands
kleding en dekens om het werk van
Aleksander Subotin te ondersteu-
nen.

Subotin voelt zich emotioneel be-
trokken bij de situatie van vluchte-
lingen. Hij vertelt soms bijna met
tranen in zijn ogen over wat hij ziet.
Subotin werkte de afgelopen vijftien
jaar onder zijn volk, de Roma’s,
maar daar zijn de vluchtelingen nu
bijgekomen. De Roma’s in zijn
gemeente helpen hem daarbij zo-
veel mogelijk, ondanks het feit dat
ze heel arm zijn. Ze voelen zich, net
als de vluchtelingen, een verstoten

bevolkingsgroep. Mensen kijken
hen vaak met de nek aan. Ze staan
vaak niet geregistreerd als staats-
burger, hebben geen scholing gehad
en krijgen daardoor geen werk.
Armoede is dan het gevolg.

Hij vertelt hoe hij ooit begonnen
is om dit werk te doen. ,,Ik was op
een conferentie in zuid-Servië, en
daar ging een preek over hoe je het
evangelie naar Roma’s brengt. Het
thema was Matteüs 25, over het
voeden van de hongerigen en kle-
den van de naakten. Na de conferen-
tie bracht ik tijd door met God en
God vertelde me dat ik dit voor
Roma’s moest gaan doen. Ik had
alleen bijna geen spullen. Het deed
me denken aan het verhaal van
Jezus, waarbij een grote groep men-
sen gevoed moest worden met vijf
broden en twee vissen. Maar Jezus
vermenigvuldigde het. God beloofde
me dat hij dat ook bij mij zou
doen.”

Zijn werk groeide en groeide. Hij
kwam in contact met Stichting
Hulp-Oost Europa en ook het aantal
Roma-gemeenten dat hij stichtte
groeit snel. Hij ziet tientallen men-
sen per maand tot geloof komen.
Zijn projecten zijn vooral sociaal
van aard, omdat er veel armoede is.

Hoewel zijn evangelische kerk
eigenlijk aangemerkt stond als
sekte in Servië - wat geldt voor de
meeste niet-orthodoxe kerken -
heeft hij in de afgelopen jaren zo-
veel respect afgedwongen door zijn
sociale projecten, dat de kerk sinds
2008 officieel geregistreerd is. Dit
opende deuren om grote projecten
op te zetten, onder andere voor
vluchtelingen.

Soep
,,We gaan naar plaatsen met veel
vluchtelingen”, vertelt Subotin. ,,Ik
ga regelmatig naar de hoofdstad
Belgrado, waar in de parken veel
Afghanen en Marokkanen verblij-
ven. Regelmatig reis ik ook naar
Presovo, aan de zuidgrens met Ma-
cedonië. We brengen tweedehands
kleding, dekens, tenten, soep en
brood bij de vluchtelingen. Ik kijk
goed naar wat mensen aan hebben
of bij zich hebben. Ik geef geen
dingen die ze al hebben, want ik wil
dat onze hulp op de juiste plek
terecht komt. Op sommige plekken
hebben mensen helemaal niets, op
andere plekken hebben ze wel
spullen. Op die manier stel ik priori-
teiten. Ik ben in het begin ook in Sid
geweest, aan de grens met Kroatië.

Daar zijn echter al veel hulporgani-
saties werkzaam.”

,,Het werk dat we doen, doen we
voor Christus”, zegt Subotin. Het
geloof in God is voor hem alles en
hij laat er geen twijfel over dat God
de motivatie is achter zijn werk. ,,Ik
vertel het ook tegen mensen. Ik zeg
tegen moslims: ‘Jezus houdt zoveel
van mij en daarom houd ik van
jullie en help ik jullie.’ Moslims zijn
er vaak door geschokt. ‘Een christen
kwam mij helpen’, zeggen ze dan.
Mensen huilen soms.”

De vluchtelingenstroom heeft
een sterke impact op Servië, vertelt
Aleksandar. Hij vertelt dat er, zoals
in elk land, voorstanders en tegen-
standers zijn. ,,Niet iedereen is blij
met het grote aantal vluchtelingen
in Servië. Maar over het algemeen
begrijpen wij wel goed wat vluchte-
lingen doormaken. Ook ons land
bestaat uit veel voormalige vluchte-
lingen, als gevolg van de Balkan-
oorlogen. De meeste vluchtelingen
willen niet in Servië blijven. Ze zijn
op weg naar landen als Duitsland en
Nederland. Vluchtelingen zijn vaak
goed geïnformeerd. Ze weten welke
landen hun de beste toekomst bie-
den. Dat is voor de meesten niet
Servië.”

Servische Roma-evangelist heeft een
brandend hart voor vluchtelingen
Evangelist Aleksander Subotin verleent
hulp aan vluchtelingen in Servië. Hij
voorziet hen onder meer van voedsel,
medicijnen en regenjassen. Onlangs was
hij in Nederland op uitnodiging van
Stichting Hulp Oost-Europa (HOE).
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