
Er der fortsat flygtninge i det 

hvide hus på havnen? 
 

 
 

Det hvide hus på havnen var rammen om 5-6 syriske mænd, der i 
december 2014 kom til Hou. 

Flere har spurgt, hvor blev de af? 

Det fik os til at kontakte Poul Kristiansen, Vestergade 25, Hou. Han 

er kontaktperson for syrerne. Han siger, det er mere hans kone 

Anne Boddum, der er kontaktperson. Men de er sammen om 

opgaven, men når der f.eks. skal rettes henvendelse til 

udlændingestyrelsen, er det Anne Boddum, der tager sig af tlf. 
samtalerne. De er også af og til med på Rådhuset. 

P.K. fortæller, der kun er 2 tilbage af første hold, der stadig bor i 

det hvide hus. Der er 1, der er blevet familiesammenført, og har 

fået kone og fire børn til Danmark. De er som familie flyttet til 



Hundslund. Andre er flyttet til Odder, og flere har fået bevilget 

familiesammenføring, men de har også ventet i 6-12 måneder 

Der kom 2 nye flygtninge i torsdags. De bor i det hvide hus på 

havnen.  Derudover er der 3 familier, der bor i 
boligforeningslejligheder, og der er 3 enlige, der bor i Søndergade.  

Flere er begyndt at tale et godt dansk.  

P.K. synes det er vigtigt at tage godt imod de flygtninge, der 
kommer. Det synes han også sker. Syrerne selv er meget gæstfrie. 

Første gang jeg henvendte mig til P.K. var han og hans kone 

inviteret til besøg i det hvide hus.  2 af syrerne, ville gerne være 

sammen med dem, men sagde så, det skulle være i det hvide hus. 

Da A.B. og P.K. kom derhen, var der flere samlet og de havde bagt 

kage, købt blomster og gaver. De havde opdaget, at A.B. og P.K. 

havde haft sølvbryllup, og var rejst væk på dagen. De ville gerne 
fejre dem. 

P.K. fortæller også, at syrerne får ½ års gratis medlemskab i fitness 
centret. Børnene kommer desuden gratis til gymnastik. 

Der er en af syrerne, der er i praktik i Dagli´Brugsen, og en anden i 
SFO på skolen. Det foregår i et samarbejde med Odder Kommune. 

Nu hvor ydelserne til flygtningene er blevet mindre, er der mange 
af dem, der mangler tøj. 

Det er hovedsagelig tøj til mænd. P.K. opfordrer derfor os som 

borgere i Hou, til at aflevere tøj til dem. Det kan foregå på hans og 

Anne Boddums adresse, så vil de sørge for, det kommer videre til 
de syriske flygtninge. 

Det som flygtningene efterlyser mest er at møde danskere og bruge 

sproget, samt hjælp til lektielæsning. 

05-11-2015/ Grethe Vejs 

 

 


