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Het Tracing Team Limburg is opgericht in 1992 en is ontstaan in de voormalige Ernst Casimirkazerne te Roermond, in verband met oorlogshandelingen in het voormalig Joegoslavië.

Het team is gevestigd in het kantoor van het Rode Kruis te Weert.
Spreekuur wordt gehouden op Dinsdag 14-16 uur.
Op verzoek wordt in de Asielzoekerscentra en bij andere hulporganisaties naar behoefte
spreekuur worden gehouden.
Ook worden er bij hulporganisaties en Rode Kruis kantoren voorlichting bijeenkomsten gehouden o.a. met een PowerPoint Presentatie.
Mocht U hiervoor interesse hebben laat het ons even weten.
Het aantal verzoeken van vluchtelingen en asielzoekers, vertoont een hoog niveau, mede als
gevolg van de chaotische toestand in de wereld met vele vluchtelingen door het oorlogsgeweld.
Alle medewerkers van het Verenigingskantoor, Opsporing & Ondersteuning, de Districten
Noord-Midden en Zuid Limburg, de plaatselijke afdelingen en locaties , alsmede de medewerkers en vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Limburg, de medewerkers van COA, NIDOS, XONAR
en RUBICON, en andere maatschappelijke organisaties en de vrijwilligers van het Tracing
Team Limburg, hartelijk dank voor de goede samenwerking in het afgelopen jaar 2017.
Maart 2018
Hub Brueren, coördinator
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Het afgelopen jaar 2017
Door de oorlog in Syrie heeft in 2015 en 2016 een enorme stroom
vluchtelingen de weg naar Europa en dus ook naar Nederland genomen. In 2017 heeft dit geresulteerd in voor ons een team een
aanhoudend groot aantal hulpverzoeken.
Gedurende het jaar werden de AZC ’s in Venlo en Blitterswijck gesloten.
Aan het eind van het jaar 2017 zijn er in Limburg 7 AZC’s t.w. in
Baexem (500), Echt (580), Heerlen (412), Sweikhuizen (242), Maastricht- (600), Maastricht- Malberg (190) en Weert (1000) Het totale aantal opvangplaatsen is 4704.
In 2017 werden op diversen plaatsen in Midden Limburg door de
Stichting RUBICON AMV ‘s (Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen) opgevangen in KWE ‘s (Kleinschalige Woon Eenheden)
Hetzelfde wordt in Zuid Limburg reeds sedert enkele jaren gedaan
door de Stichting XONAR. Medio 2017 werden van de 4 voornoemde opvang plaatsen 2 gesloten. (Zuid Limburg)
Daarnaast heeft de Stichting NIDOS (voogdij instelling) kantoren
gevestigd in Roermond en Maastricht, voorheen werden alle zaken geregeld vanuit het kantoor te Eindhoven.
Ook zijn er steeds meer mensen met een verblijfsvergunning gevestigd in de diversen gemeenten in Limburg.

Landelijk zijn 20 tracing- teams actief, deze zijn verbonden aan de
districten van het Rode Kruis, die samenwerken met de landelijke
veiligheid regio’s.
In Limburg functioneert een Team voor de gehele provincie, met 2
veiligheidsregio’s.
Het betreft de veiligheidsregio’ s Noord-Midden en Zuid Limburg
en de Rode Kruis districten Noord-Midden en Zuid Limburg.
Het aantal aanvragen is het afgelopen jaar in Limburg zeer hoog
niveau gebleven ongeveer gelijk aan 2016.
Het aantal actieve tracing-vrijwilligers in Limburg was in 2017
6 personen.
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Samenstelling van het team

Brueren, Hub

coördinator

2000

Beckers, Piet

tracer

2014

Peters, Wiel

tracer

2016

Ruiter-Staal, Truus

tracer

1992

Scheffer-Knoben, Betty

tracer

2014

Vijgen, Henny

tracer

2017

Digitalisering neemt steeds meer toe en maakt het mogelijk te de– centraliseren.
Sneller en gemakkelijker werken en kosten besparend.
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Hoe wij werken
Het team heeft in 2017 4x vergaderd. In principe komt het team 1x per kwartaal bijeen om
de lopende vraagstukken door te nemen en bijzondere zaken te bespreken. Ook worden de
richtlijnen van het ICRC in Geneve en de nieuwsbrieven van het Verenigings- kantoor in
Den Haag met betrekking tot tracing doorgesproken.
Het team onderhoudt onderling contact via E-mail en telefoon.
Jaarlijks wordt door de afdeling Opsporing en Ondersteuning een regionale tracing dag georganiseerd, als ook een landelijke Themadag.
Nieuwe vrijwilligers volgen een E cursus en 3 dagen opleiding in Utrecht, bestaande uit 1
dag basiscursus, 1 dag training communicatie en 1 dag gesprekstechnieken.
De complexiteit van de problematiek vraagt een voortdurende afstemming van de mogelijkheden en beperkingen in verband met de toestand in de conflictgebieden.
Tevens is er 2x jaarlijks coördinatoren overleg in Utrecht. Onze coördinator is lid van de landelijke denktank tracing,
De Tracing activiteiten in de NRK organisatie zijn gekoppeld aan de werkgebieden van de
districten.
Er wordt gewerkt met een centraal digitaal systeem waarbij de dossiers door de teams
worden ingevoerd.
Het tracing team Limburg werkt vanaf september 2016 met het geheel nieuwe digitale
CRM systeem, waarbij zonder papieren dossiers wordt gewerkt
De werkzaamheden van het team omvatten o.a. het voeren van gesprekken, en het opmaken van de benodigde formulieren en het registeren van de dossiers in het digitale systeem. De binnengekomen Rode Kruisberichten bij de geadresseerden bezorgen,
Het registreren van alle binnengekomen en verzonden berichten t.a.v. contactherstel.
Het leggen en onderhouden van contacten tussen het Tracing-Team enerzijds afdeling Opsporing en Ondersteuning en de hulpverleners van andere instanties anderzijds.
Er wordt soms een Health and Welfare report gevraagd aan ICRC en UNHCR betreffende
kinderen die zijn opgespoord en verblijven in diverse landen in de wereld.
Ook bestaat de mogelijkheid zowel de hulpvragers als ook de gezochte personen in een EU
database te plaatsen, waarbij vanuit diverse Europese landen naar hen kan worden gezocht. Dit zal worden uitgebreid naar het ICRC zodat er mondiale mogelijkheden komen.
Van deze mogelijkheid wordt steeds meer gebruik gemaakt, 24 Europese landen nemen
hieraan deel, alsmede reeds enkele landen buiten Europa.
Een nieuwe mogelijkheid is Trace The Face, zie hiervoor elders in dit verslag.
In voorgaande jaren werd door ons team deelgenomen aan het Landelijke Ante Mortem
Dataproject, kort genaamd AMD. Hierbij worden tijdens gesprekken met de nabestaanden
gegevens genoteerd op AMD Questionnaires welke worden verwerkt in de computers van
het onderzoekteam van de opgravingen van de massagraven in Bosnië-Herzegovina, voornamelijk tijdens de gebeurtenissen 1995 in en rond Srebrenica. Aan de hand van deze gegevens wordt getracht via de computers in Sarajevo matches te vinden voor identificatie.
Indien een match wordt gevonden volgt een DNA onderzoek om zekerheid te verkrijgen. In
totaal hebben wij in Limburg 35 keer een Ante Mortem Questionnaire opgemaakt. Tot heden zijn hiervan 28 slachtoffers geïdentificeerd. Het aantal zal nog groter worden aangezien
het onderzoek nog jaren in beslag zal nemen en er nog steeds massagraven worden ontdekt. Momenteel wordt gewerkt aan een systeem om soortgelijke identificaties te kunnen
verrichten met slachtoffers die zijn overleden tijdens een overtocht of reis. (Middellandse
zee en oversteek Turkije—Griekenland als mede omgekomen slachtoffers in vracht auto ‘s. 5
Door het inzetten van de Tracing bus, met de inzet van onze teamleden, werd het vluchtelingen mogelijk gemaakt gratis 3 minuten met hun thuisland te bellen.
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DOSSIERS
Het tracing werk dat door vrijwilligers wordt uitgevoerd bestaat sedert
1992.
Het aantal hulpverzoeken vanaf het begin in 1992 bedraagt ruim 2700
In 2017 werd het Tracing Team Limburg 126 verzocht hulp te verlenen.

TIJDSBESTEDING
De Tracing vrijwilligers hebben in 2016 in totaal circa 1500 uren besteed aan Tracing.

FINANCIEEN
Het team, behoort organisatorisch tot het District Noord-Midden Limburg en werkt in de gehele provincie Limburg.
Het team wordt financieel ondersteund door een jaarlijkse bijdrage van
de afdelingen van het Nederlandse Rode Kruis in Noord-Midden Limburg en District Zuid-Limburg.
Bij de tracing werkzaamheden wordt het team ondersteund door de
afdeling Opsporing en Ondersteuning van het verenigingskantoor in
Den Haag.
3 MINUTEN GESPREKKEN
Door Vodafone werden als sponsering 100 telefoons ter beschikking
gesteld om vluchtelingen contact op te laten nemen met hun dierbaren. Door de tracing teams werd op kosten van Vodafone in de opvangplaatsen gelegenheid gegeven om te bellen.
Er zijn honderden gesprekken gevoerd naar het Midden-Oosten, Azie
en Afrika. Een geweldig initiatief, dat zeer ontroerende gesprekken opleverde. De Tracing bus is gedurende de wintermaanden net zoals in
2016 in 2017-2016 nu ingezet in Italie en zal in voor jaar 2018 terugkeren naar Nederland voor nieuwe inzet.
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TRACE THE FACE.
Het is mogelijk foto’s
van personen te plaatsen op posters die door
het Rode Kruis worden
verspreid en tevens in
een database op internet worden geplaatst,
die wordt gevoerd door
het ICRC en wereldwijd
kan worden geraadpleegd.

Door publicatie van foto ’s door de teams zijn evenals in 2016 ook weer in 2017 weer diverse
contacten hersteld.
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In 2017 werden verzoeken behandeld betreffende 23 landen.
Afghanistan
Bosnië-Herzegovina
China
Congo DRC
Duitsland
Eritrea
Ethiopië
Guinee
Irak
Ivoorkust
Jemen
Libanon

Libië
Mali
Myanmar
Nederland
Nepal
Rusland
Sierra Leone
Soedan
Somalie
Syrie
Turkije

2016 en 2017 sterke stijging ten gevolge van de vluchtelingenstroom in 2015
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