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Voorwoord
2012 was een goed jaar voor VluchtelingenWerk. We hebben een aantal 
belangrijke resultaten geboekt voor vluchtelingen. 

Het belangrijkste is natuurlijk dat we vorig jaar weer duizenden vluchtelingen 
voorlichting en advies hebben gegeven tijdens de asielprocedure. Daardoor 
zijn ze goed voorbereid op de belangrijke gesprekken die zij gedurende 
de procedure voeren. De vluchtelingen die in Nederland bescherming 
krijgen, kunnen rekenen op steun en begeleiding van onze 6.000 gedreven 
vrijwilligers. 

Een van onze grootste successen in 2012 is dat de maatschappelijke 
begeleiding van vluchtelingen blijft bestaan. Deze belangrijke ondersteuning 
helpt vluchtelingen bij het opbouwen van een nieuw bestaan en draagt bij 
aan een snellere integratie. Daarnaast zijn we natuurlijk heel blij met het 
kinderpardon. Eindelijk komt er zekerheid voor kinderen, en hun families, die 
al langer dan vijf jaar in de asielprocedure zitten. 

Deze goede resultaten hebben we bereikt dankzij de inzet en steun van 
medewerkers, vrijwilligers en donateurs van VluchtelingenWerk. Met elkaar 
zetten we ons in voor vluchtelingen. Dit zorgt voor trots en onderlinge 
verbondenheid. 

Maar uit onderzoek blijkt dat onze vrijwilligers vooral 
trots zijn op wat zij dagelijks voor vluchtelingen kunnen 
betekenen: hulp bij het herenigen met partner en kinderen,  
het vinden van een baan of het bieden van een luisterend 
oor. Hier zetten wij ons ook in 2013 voor in.

Dorine Manson, directeur
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Wie zijn we en wat doen we?
VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie die opkomt 
voor de belangen van vluchtelingen en asielzoekers. We zetten ons in voor 
een rechtvaardige behandeling van deze mensen, die in een kwetsbare 
positie verkeren. Zij ontvluchten huis en haard vanwege oorlog, politiek 
geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. VluchtelingenWerk 
helpt hen een nieuw bestaan in Nederland tot een succes te maken. 
Met een fijnmazig net van afdelingen, medewerkers en vrijwilligers is 
VluchtelingenWerk de enige organisatie in Nederland die vluchtelingen in 
alle stadia van hun verblijf bijstaat. 

In 2012 doen wij ons werk met zo’n 6.000 vrijwilligers en 500 medewerkers 
verspreid over 13 regionale stichtingen. Wij zijn actief in 347 gemeenten 
(85% van alle gemeenten).
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Kinderpardon
In 2012 besluit het kabinet - Rutte II tot een kinderpardon. Kinderen die 
langer dan vijf jaar in de asielprocedure zitten, kunnen nu in aanmerking 
komen voor een verblijfsvergunning. Hiermee komt er eindelijk zekerheid 
voor deze groep. Het kinderpardon was een van onze speerpunten waar we 
ons het hele jaar, en speciaal tijdens de verkiezingen, hard voor hebben 
gemaakt.

Maatschappelijke begeleiding blijft
De maatschappelijke begeleiding voor vluchtelingen blijft bestaan, 
mede dankzij onze stevige lobby. Door invoering van de nieuwe Wet 
Inburgering dreigde de financiering van deze belangrijke ondersteuning van 
vluchtelingen helemaal te verdwijnen. Maatschappelijke begeleiding, die 
vaak door onze vrijwilligers wordt uitgevoerd, helpt vluchtelingen om een 
goede start te maken in de gemeente. De financiële vergoeding van het Rijk 
aan gemeenten voor dit doel blijft nu toch in stand. 

DNA-onderzoek bij gezinshereniging 
Na onze lobby besluit minister Leers weer DNA-onderzoek toe te 
staan om de gezinsband vast te stellen bij familieleden die zich willen 
herenigen. Hiermee komt een einde aan de zeer belastende interviews met 

Wat ging er goed in 2012?
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Manessa (rechts) is taalcoach 
van Ahmed: “Ik hielp hem over 
een drempel heen.”
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(biologische) kinderen, waardoor veel aanvragen voor gezinshereniging ten 
onrechte worden afgewezen. Helaas blijven de interviews met pleegkinderen 
en kinderen uit eenoudergezinnen nog wel bestaan.

Politieke partijen hebben aandacht voor 
vluchtelingen
De benadering van de politieke partijen in verkiezingstijd is succesvol. 
Door de persoonlijke inzet van onze vrijwilligers en medewerkers 
worden belangrijke onderwerpen voor vluchtelingen opgenomen in de 
verkiezingsprogramma’s van politieke partijen.

Nieuwe projecten gehonoreerd 
Twee projectaanvragen worden gehonoreerd door Europese 
vluchtelingenfondsen. Dit betekent dat we honderden taalcoaches kunnen 
trainen in het herkennen van psychosociale problemen bij vluchtelingen 
voor het project Taal in beweging. Door het project Kind in Harmonie 
kunnen kinderen in asielzoekerscentra hun muzikale basisvaardigheden 
ontwikkelen en zo hun zelfvertrouwen vergroten.

Oeigoeren moeten toch terug 
Ondanks ons dringende pleidooi om geen Oeigoeren (minderheidsgroep) 
terug te sturen naar China, gaat de overheid hier in 2012 toch mee door. 
Teruggestuurde Oeigoeren lopen het risico om langdurig in gevangenissen 
of werkkampen terecht te komen waar marteling regelmatig voorkomt.  

Weinig media bij Umbrella March 
Op Wereldvluchtelingendag organiseren we de Umbrella March in Den Haag. 
Met deze mars vragen we publiekelijk aandacht voor vluchtelingen. Ondanks 
de duizend deelnemers, ruim het dubbele ten opzichte van het jaar daarvoor, 
is de interesse vanuit de media minimaal.

Naturalisatie ‘pardon’ vluchtelingen 
Vluchtelingen die onder de pardonregeling vallen, hebben vaak grote 
problemen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. Onze signalen 
daarover hebben niet geleid tot aanpassing van het beleid.

Wat ging minder goed 
in 2012?



Eindelijk samen
Asad uit Afghanistan wachtte 
jaren op zijn vrouw en twee 
zoontjes. Vrijwilligers van 
VluchtelingenWerk helpen bij 
gezinshereniging.

Opkomen voor vluchtelingen

Als belangenbehartiger van vluchtelingen zetten we 
ons in voor een eerlijk en humaan vluchtelingenbeleid, 
gebaseerd op internationale verdragen. We wijzen Tweede 
Kamerleden, media en ministeries op hiaten in het beleid, 
doen voorstellen voor verbetering en spelen signalen uit 
de praktijk door. Het recht op bescherming en veiligheid is 
hierbij het uitgangspunt. Bescherming is voor ons meer dan 
alleen toelating tot Nederland: vluchtelingen hebben ook het 
recht een nieuw leven op te bouwen en in alle opzichten mee 
te doen in de samenleving.

Kinderpardon biedt kinderen zekerheid
We maken ons hard voor een kinderpardon dat een oplossing moet bieden 
voor kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder duidelijk-
heid over hun asielaanvraag. Dit is één van onze speerpunten in 2012. In de 
verkiezingsperiode voeren we actie om dit onderwerp op de politieke agenda 
te zetten. Dat doen we onder meer met een oproep aan onze achterban om 
brieven te sturen naar Tweede Kamerleden met een verzoek om een kinder-
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pardon te ondersteunen. Samen met vluchtelingen- en kinderrechtenorga-
nisaties vragen we de Tweede Kamer in een open brief om geen kinderen uit 
te zetten totdat het wetsvoorstel is behandeld. Hieraan wordt helaas geen 
gehoor gegeven. Maar tot onze vreugde besluit het kabinet - Rutte II wél tot 
een kinderpardon.

Uitgeprocedeerde asielzoekers in tentenkampen
Door heel Nederland zetten uitgeprocedeerde asielzoekers tentenkampen op 
om te protesteren tegen het asiel- en uitzetbeleid. Vooral asielzoekers uit 
Somalië en Irak doen mee. De tentenkampen maken een knelpunt in het asiel-
beleid zichtbaar. Ieder jaar zien duizenden mensen geen andere mogelijkheid 
dan een leven in de illegaliteit. 
We zetten ons vooral achter de schermen in voor dit probleem. Een eenvou-
dige oplossing is er niet. Wij pleiten, ook in de media, voor een zorgvuldige 
procedure en opvang tijdens de hele asielprocedure. Ook onderhouden we 
contact met de organisaties die de mensen opvangen nadat de tentenkampen 
zijn ontruimd.

Maatschappelijke begeleiding blijft
Met onze maatschappelijke begeleiding maken we vluchtelingen wegwijs in 
Nederland. Onze vrijwilligers wijzen hen de weg naar de gemeente, opleiding 
of werk en helpen hen bij het regelen van allerlei praktische zaken. Deze 
begeleiding helpt hen om beter en sneller te integreren. Door de nieuwe Wet 
Inburgering, die in 2012 is aangenomen, dreigde deze belangrijke onder-
steuning van vluchtelingen te vervallen. We weten de Tweede Kamer en de 
minister ervan te overtuigen dat hier structureel geld voor nodig is.  

Kosten voor vergunningen
De kosten voor allerlei vergunningen (leges) zijn zo hoog, dat ze voor vluch-
telingen nauwelijks op te brengen zijn. Al jarenlang pleiten we bij de overheid 
voor een verlaging van deze leges. Samen met andere organisaties vragen we 
de minister in 2012 opnieuw om een algehele legesverlaging. 
Door uitspraken van de Europese rechter verlaagt de overheid de kosten voor 
gezinshereniging van € 1.250,- naar € 225,- per persoon. We zijn heel blij met 
deze aanpassing, ook al vinden we dit bedrag, met name voor gezinnen, nog 
steeds aan de hoge kant. Jammer genoeg zijn de leges voor een verblijfsver-
gunning op medische gronden nog niet aangepast.

Gezinshereniging
Onnodig lange interviews met jonge kinderen, eindeloze procedures en 
wanhopige vluchtelingen; dat zijn de gevolgen van de verscherping van het 
gezinsherenigingsbeleid. In 2012 wordt 80 procent van alle aanvragen voor 
gezinshereniging afgewezen. Deze gang van zaken is ons een doorn in het 
oog. Met name voor kinderen zijn deze interviews, die soms uren duren, zeer 
belastend. Op grond hiervan worden veel aanvragen ten onrechte afgewezen. 
Na intensieve gesprekken tussen VluchtelingenWerk en het ministerie, 
besluit de minister in de zomer om bij biologische kinderen weer DNA-onder-
zoek toe te passen. Dit is een snelle en eerlijke manier om de gezinsband vast 
te stellen. Goed nieuws dus, maar niet voor eenoudergezinnen en gezinnen 
met pleegkinderen. Zij krijgen nog wel met de interviews te maken. Ook zijn 
andere problemen, zoals het feit dat de procedure nog steeds veel te lang 
duurt, nog niet opgelost. Samen met Defence for Children luiden we daarom 
in het najaar de noodklok met een stevig rapport waarin ook aangrijpende 
ervaringen van vluchtelingen staan. We gaan hier in 2013 mee verder.



Samen op 
vakantie
Vluchtelingkinderen kunnen er 
een weekje tussenuit tijdens de 
kindervakantieweken. Jabu uit 
Birma (rechts) gaat voor het eerst 
in haar leven op vakantie.

Projecten

Naast ons werk als belangenbehartiger, ontwikkelen we 
projecten die direct bijdragen aan de bescherming en 
integratie van vluchtelingen. We kiezen voor projecten 
die aansluiten bij onze missie en die bijdragen aan de 
vernieuwing van onze aanpak.

Uitgenodigde vluchtelingen
Nederland nodigt elk jaar een paar honderd vluchtelingen uit die vaak al jaren 
in een uitzichtloze situatie in een vluchtelingenkamp wonen. De overgang 
naar een Nederlandse gemeente is voor deze mensen groot.  Dit vraagt 
om extra begeleiding door onze vrijwilligers. We bieden deze vrijwilligers 
extra training en stellen een draaiboek en een werkboek voor psychosociale 
begeleiding samen. Ook maken we een voorlichtingsfilm voor betrokken 
organisaties, zoals woningcorporaties of scholen.

Kindervakantieweken
De Kindervakantieweken kenmerken zich door onbezorgdheid, veel blije 
gezichten en mooie verhalen. In 2012 genieten 514 kinderen van een heerlijke 
week vakantie, dat zijn er 146 meer dan het jaar ervoor. Nieuw is dit jaar de 
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website www.kindervakantieweken.nl, die ervoor zorgt dat de informatie voor 
vluchtelingen makkelijker vindbaar is. In totaal zijn er 34 vakantieweken ver-
zorgd, 13 voor uitsluitend vluchteling- en asielzoekerskinderen, 15 gemengde 
weken (samen met Nederlandse kinderen) en 6 voor eenoudergezinnen.

Vluchtelingen aan het werk
We ronden in 2012 twee projecten af waarin we vluchtelingen begeleiden bij 
het vinden van een baan. In totaal hebben dankzij deze projecten bijna 1.700 
mensen een betaalde baan, een leer-werktraject of een onbetaalde baan 
gevonden. De methode die we hiervoor ontwikkelen, biedt onze vrijwilligers 
goede ondersteuning bij de begeleiding van vluchtelingen naar werk.

Tell me!
Kinderen hebben formeel geen plaats in de asielprocedure, alles draait om 
het verhaal van hun ouders. Toch ondervinden zij wel de negatieve gevolgen 
van de onzekerheid die de asielprocedure met zich mee brengt. Met het  
project Tell me! willen we de weerbaarheid van kinderen vergroten en hun 
gevoel van machteloosheid verkleinen. Dat doen we door kinderen in de 
asielzoekerscentra voorlichting te geven over hun rechten en de asiel- 
procedure uit te leggen. In het project Tell me! werken we nauw samen met 
UNICEF Nederland en Defence for Children.

Khadija werkt in de zorg en is vrijwilliger 
bij VluchtelingenWerk. “In Nederland 
wil ik álle kansen grijpen.”



Een nieuw 
begin
De IntegratieBarometer laat zien 
hoe vluchtelingen hun weg vinden 
in de samenleving. Paul uit Congo: 
“Het blijft een zoektocht.”

Kennis en expertise

Om ons werk goed te kunnen doen, is een grondige kennis 
van beleid en regelgeving, informatie over landen en 
jurisprudentie heel belangrijk. We delen onze kennis en 
expertise ook met andere professionals die zich inzetten 
voor asielzoekers en vluchtelingen, zoals asieladvocaten. 
Ook zorgen we ervoor dat onze medewerkers en vrijwilligers 
goed geschoold zijn en op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen.

Helpdesk en Vluchtweb
Asieladvocaten, vrijwilligers en andere mensen die werken voor vluchtelingen 
kunnen vijf dagen in de week een beroep doen op onze juristen en specialis-
ten van de Helpdesk. Daarnaast kunnen zij door middel van ons digitale infor-
matiesysteem Vluchtweb putten uit een enorme hoeveelheid informatie over 
asielrecht, landen van herkomst en onderwerpen over integratie en verblijf. In 
2012 ontvangt de Helpdesk ruim 6.200 vragen. Dit aantal is vergelijkbaar met 
de hoeveelheid vragen in 2010 en 2011.

18 19



20 21

IntegratieBarometer
De VluchtelingenWerk IntegratieBarometer laat zien hoe vluchtelingen hun 
weg vinden in de Nederlandse samenleving. Dit gebeurt aan de hand van 
cijfers van het CBS over onder meer inkomen, opleiding en arbeidsparticipa-
tie. Voor de vierde editie, die in 2012 uitkomt, doen we ook onderzoek naar 
het gemeentelijk integratiebeleid. Hieruit blijkt dat bijna alle gemeenten de 
noodzaak inzien van ondersteuning bij integratie van vluchtelingen, omdat 
dit de kans op succesvolle deelname aan de maatschappij vergroot.  

Kennisbijeenkomsten voor advocaten
Ook in 2012 organiseren we kennisbijeenkomsten voor de asieladvocaten. Op 
twee bijeenkomsten vertellen experts uit binnen- en buitenland over actuele 
onderwerpen uit de asielpraktijk. Zo bieden we advocaten handvatten om 
hun cliënten zo goed mogelijk bij te kunnen staan. De bijeenkomsten worden 
bezocht door gemiddeld 200 mensen. 

Een moeder en dochter in een asiel-
zoekerscentrum. VluchtelingenWerk  
is in de centra aanwezig.
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Umbrella March
Meer dan duizend mensen vragen 
aandacht voor vluchtelingen 
tijdens de Umbrella March op 
Wereldvluchtelingendag.

Draagvlak en communicatie

VluchtelingenWerk hecht veel belang aan het bevorderen van 
draagvlak voor vluchtelingen in de samenleving.  Draagvlak 
is bijvoorbeeld nodig om te zorgen dat vluchtelingen in 
Nederland bescherming kunnen krijgen. Daarnaast is het 
zonder begrip, steun en sympathie van Nederlanders voor 
vluchtelingen heel lastig een nieuw bestaan op te bouwen. 
Ons Magazine, onze lespakketten, website, campagnes en 
andere activiteiten zijn er daarom allemaal op gericht om 
mensen meer bij vluchtelingen te betrekken. 

Lespakket Hier ben ik veilig
“Ik wist niet waar we heen gingen. Ik had nog nooit 
witte mensen of blond haar gezien. Toen ik aankwam 
in Nederland was ik vooral verdrietig. Waar was ik? 
Alles was anders.” (Amina, 11 jaar) 
Het verhaal van Amina is een van de verhalen uit het 
lesprogramma Hier ben ik veilig dat we in 2012 maken 
voor groep zeven en acht van het basisonderwijs.  

HIER BEN IK VEILIG
Een lesprogram

m
a over vluchtelingen in Nederland 

voor groep 7/8 van de basisschool

‘Ik had nog nooit witte mensen of blond haar gezien. 
Ik wist niet eens dat dat bestond. Toen ik aankwam in 
Nederland was ik vooral verdrietig. Waar was ik? Alles 
was anders.’  
Amina (11 jaar) uit Somalië.

VluchtelingenWerk Nederland

Postbus 2894 1000 CW AMSTERDAM  

www.vluchtelingenwerk.nl

Amina vluchtte met haar familie vanuit Somalië naar 

Nederland. Haar verhaal is een van de verhalen van 

vluchtelingkinderen die in dit lesprogramma aan bod komt. 

Hun verhalen gaan over de vlucht, de onzekerheid van een 

asielprocedure en het opbouwen van een nieuw leven in Nederland.  Op een eenvoudige 

en toegankelijke manier leren kinderen over de achtergrond van het vluchtelingenbeleid; 

wat zijn redenen om te vluchten, wie mag er in Nederland blijven en wat is nodig om hier 

een nieuw bestaan te starten. 

De lessen bestaan uit verschillende filmpjes, 

groepsopdrachten en een quiz. Het totale pakket beslaat 

drie lesmiddagen van twee uur, de eerste lesmiddag kan 

ook zelfstandig worden gevolgd. Het programma is in het 

kader van verschillende vakken aan te bieden.  

Hier ben ik veilig
Een lesprogramma over vluchtelingen in Nederland 
voor groep 7/8 van de basisschool

AMINA
11 JAAR

UIT SOMALIË
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In het programma leren kinderen wat het betekent om te vluchten en alles 
achter je te laten. In korte animatiefilmpjes en twee afleveringen van het 
kinderprogramma Het Klokhuis, die in samenwerking met VluchtelingenWerk 
zijn gemaakt, wordt het vluchtelingenbeleid uitgelegd. Hier ben ik veilig is 
gratis beschikbaar voor scholen en voorlichters van VluchtelingenWerk.

Leven in veiligheid
De indringende verhalen van vluchtelingen staan centraal in onze campagne 
Leven in veiligheid. De campagne laat zien wie vluchtelingen zijn en wat ze 
hebben meegemaakt. In december 2012 zijn de campagnespotjes weer te 
horen op de landelijke 
radio. Ook stellen we 
campagnemateriaal, 
zoals posters, folders en 
spandoeken beschikbaar 
aan de regionale 
stichtingen. Nieuw is 
de tentoonstelling met 
portretten en verhalen 
van vluchtelingen die door 
verschillende regionale 
stichtingen gebruikt 
wordt.

Umbrella March
Meer dan duizend mensen lopen mee met de Umbrella March in Den Haag op 
Wereldvluchtelingendag. Dat is meer dan twee keer zo veel als in 2011, toen 
we de tocht voor de eerste keer organiseerden. 
Met de Umbrella March vragen we publiekelijk aandacht voor vluchtelingen 
en zorgen we tegelijkertijd voor meer binding binnen de vereniging. Dit 
laatste doel hebben we zeker bereikt, gezien het grote aantal vrijwilligers en 
medewerkers dat uit het hele land naar Den Haag komt. Helaas is er weinig 
aandacht van de media. 
Het einde van de tocht is het startsein voor de Kinderrechtenmanifestatie, 
die we samen met andere mensenrechten- en vluchtelingenorganisaties 
organiseren om te pleiten voor een kinderpardon. 

Aandacht in de media
VluchtelingenWerk hecht veel waarde aan media-aandacht. Via de media 
kunnen we grote aantallen mensen bereiken met onze boodschap. Bovendien 
is media-aandacht gratis. In 2012 geven we extra aandacht aan televisie-
optredens, omdat de televisie  bij uitstek een medium is waar het verhaal van 
een vluchteling goed tot zijn recht komt. Ook streven we naar samenwerking 
met media waarbij we veel mensen in één keer bereiken. 

In 2012 zijn we 24 keer te zien op tv, iets vaker dan in 2011 (22 keer). Het 
aantal radio-optredens loopt terug van 43 naar 24. Het aantal berichten in 
kranten stijgt van 263 in 2011 naar 280 in 2012. 



Donateurs
Als kind vluchtte Sewa (27) met 
haar ouders naar Nederland. 
Nu is ze donateur. Dankzij haar 
steun en die van duizenden 
anderen kunnen we ons blijven 
inzetten voor asielzoekers en 
vluchtelingen.

Financiën en organisatie

VluchtelingenWerk kan rekenen op de steun van duizenden 
vrijwilligers en donateurs. Daarnaast ontvangen we 
bijdragen van de overheid en andere organisaties, 
waaronder de Nationale Postcode Loterij. Samen maken zij 
onze inzet voor vluchtelingen mogelijk.

Opbrengsten fondsenwerving stijgen 
Een belangrijke bron van inkomsten vormen de giften van bijna 47.000 dona-
teurs. Samen schenken zij 3 miljoen euro, een groei van 2,3%. De gemiddelde 
bijdrage per donateur stijgt van € 61,91 naar € 63,17. Voor de kosten van de 
fondsenwerving baseert VluchtelingenWerk zich op de CBF-norm. Over drie 
achtereenvolgende jaren mogen die kosten niet meer dan 25% bedragen van 
wat de fondsenwerving heeft opgebracht. In 2012 is dat 19,12%. Dit is minder 
dan in 2011, toen dit percentage 20,45% bedroeg. 

Steun van de PostcodeLoterij
In 2012 ontvangen we 10 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij.  
Dankzij een goede evaluatie is onze contractperiode met de Loterij verlengd 
met vijf jaar. We zijn extra verheugd omdat de Loterij ons de komende vier 
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jaar negen miljoen euro per jaar toezegt, een miljoen meer dan we hadden 
verwacht.

Subsidies van de overheid
In 2012 ontvangt VluchtelingenWerk 8,5 miljoen euro van de overheid. 
Van het ministerie van Veiligheid en Justitie ontvangen we steun voor de 
voorlichting en begeleiding van asielzoekers tijdens de asielprocedure. De 
bijdrage van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gericht 
op het opleiden en trainen van vrijwilligers en medewerkers die vluchtelingen 
begeleiden bij hun integratie in de Nederlandse samenleving. Daarnaast 
ontvangen we ook subsidies voor projecten (zie pag 15).

Vrijwilligers
Ruim 6.000 mensen zijn actief als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk. Ze geven 
voorlichting over de asielprocedure of steunen vluchtelingen bij het opbou-
wen van een nieuw bestaan. In 2012 doen we een  waarderingsonderzoek on-
der onze vrijwilligers. Daaruit blijkt dat 85 procent van onze vrijwilligers trots 
is op zijn/haar werk. Voor tevredenheid geven ze een gemiddeld rapportcijfer 
van 7,2 en maar liefst 92 procent voelt zich gemotiveerd of zeer gemotiveerd 
om dit werk te doen. Dat zijn cijfers waar we heel blij mee zijn. 
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Wilt u ons volledige jaarverslag lezen? Of alles weten 
over onze financiën in 2012? Bekijk onze website: 

www.vluchtelingenwerk.nl/jaarverslag2012.

Donateursservice 

Heeft u vragen over doneren, wilt u een adreswijziging doorgeven of heeft u 
een andere vraag? Neem dan contact op met de donateursservice.  
E-mail donateurs@vluchtelingenwerk.nl  
Telefoon 020 - 346 72 07



Postbus 2894 
1000 CW Amsterdam 
T  020 346 72 00 
info@vluchtelingenwerk.nl 
www.vluchtelingenwerk.nl


