
No matter where you came from and 
which motivation you had to come to The 
Netherlands. please be assured that you 

are most welcome in our country. Find 
peace and happiness here. Follow your 

heart to fulfill your ambitions and remain 
in good health.

- Coen

Mijn wens is dat u zich hier welkom voelt en 
dat u aardige mensen ontmoet.  

Ook wens ik u liefde, warmte, gezondheid 
en geluk in het nieuwe jaar! 

- Wil

Ik wens je hoop toe voor de toekomst.  
Het vooruitzicht van warmte, geluk, 

blijdschap en mooie mensen om je heen. 
Dat je een rustig plekje op de wereld 

vindt. Ik wens je een warm welkom toe op 
elke plek waar je arriveert en een hoop 

naastenliefde.
- Ruth

Ik hoop dat je hier je leven weer kunt 
opbouwen en mooie vriendschappen krijgt.

 - Friek

Je hebt een zware tijd achter de rug.  
Je bent nu in een land in vrede. Ik wens 
je veel sterkte voor de tijd die komen 

gaat en hoop dat je een mooie Kerst en 
jaarwisseling meemaakt. Een goede 
toekomst met familie en vrienden.

- Mieke

Lief medemens. Alle goeds gewenst voor 
het nieuwe jaar. Ik wens dat je een veilige 

en warme plek gaat vinden.
- Cobie

Ik wens jou innerlijke vrede en de kans 
in 2021 om je verlangens in praktijk te 
brengen. Om je dromen waar te maken. 
Verder wens ik je gezondheid en geluk.

- - Ineke

Lieve nieuwkomer.  
ik hoop dat je je welkom voelt en een 

thuis vindt in Nederland. Ik wens je fijne 
feestdagen en een heel gelukkig. gezond en 

veilig nieuwjaar.
- Marike

Een mooie toekomst in Nederland met je 
gezin. En lieve buren toegewenst. 

- Antoinette

Ik wens je een warm, veilig en gezond 2021 
toe en ook voor vele jaren daarna.

- Anneke

Ik wens je dat je een warm welkom krijgt in 
Nederland!! Met een dak boven je hoofd en 
mensen om je heen die je kunt vertrouwen.

- José

De corona crisis kan er voor jullie ook nog 
wel bij. Jullie hebben het al zo moeilijk. 

2021 kan alleen maar beter worden!  
Wij hopen dat jullie toch wat kunnen 

genieten van de laatste dagen van 2020  
en hopen op een fijn thuis voor jullie in  

het nieuwe jaar.
- Fabienne

May you feel safe and not feeling lonely.  
I wish that you can look at the future with a 
smile. I wish the best for your whole family 

and lots of love.
- Martine

Wees heel hartelijk welkom en voel  
je thuis in Nederland.

- Kees

I wish you have a nice Christmas and a Good 
new year. Try to be healthy!!  

Greetings from me.
-Y.

Welcome beautifull person. I hope you 
feel save, warm and welcome. I wish your 

dreams will come true. it will be hard work. 
But you can do it. I believe in you!

- Mir



Most of all I wish you a home again, a place 
to rest and feel at peace.

-Ilse

Lief medemens.
- Anouk

Ik wens U toe dat u zich in Nederland veilig 
en thuis voelt en een nieuw bestaan kunt 

opbouwen.
- Ria

Beste jij. Hierbij een warm welkom in  
ons koude landje. Ik hoop dat het snel  

als een nieuw thuis zal voelen.  
Veel succes en veel geluk!

- Huug

Lieve. Ik wens jou geluk, liefde, vrede en 
gezondheid toe voor elke nieuwe dag.  

Fijne kerst en een prachtig 2021!
- Babs

Welkom in Nederland! Ik wens je een  
mooi, gezond en veilig 2021.

- Liesbeth

Welkom in Nederland! Ik wens je een mooi. 
gezond en veilig 2021.

- Liesbeth

Beste medemens. Van harte welkom in 
Nederland. ik hoop dat je je hier snel thuis 
zal voelen en veel lieve Nederlanders zal 
ontmoeten. Ik vind het erg dat je zoveel 
achter hebt moeten laten en hoop dat je 

met deze nieuwe start een veilige, rijke en 
mooie toekomst tegemoet gaat.

- Inge

Ik wens u alle goeds toe voor het nieuwe 
jaar 2021. U heeft al heel veel meegemaakt. 
U bent gericht op de toekomst. Ik hoop dat 
u zich hier veilig en welkom voelt. Ik denk 

aan u!
- Nelleke

Lieve vluchteling, we kennen elkaar niet 
persoonlijk maar met mijn hart ben ik 

geregeld bij jou en je familie en ik wens 
je een welkom hier en dat je vrede zult 

kennen...
- Annemiek

Ik wens vanuit het diepst van mijn  
hart dat jij en je geliefden een fijne plek  
in Nederland gaan krijgen. Naast lieve 
buren, met een warm eigen huis en dat 

2021 rust, stabiliteit en waardigheid zal 
brengen. Een virtuele arm om je heen  

van mij. Ik steun je.
- Femke

Beste, we wensen je een jaar vol 
gezondheid en geluk waar je wensen in  

uit mogen komen.
- Jeroen

Ik wens je toe dat je je in Nederland welkom 
voelt en dat je fijne mensen om je heen 

hebt. Ik wens je toe dat je je kwaliteiten 
kunt ontplooien en je daardoor sterk voelt. 

Een goed 2021 wens ik je toe!
- Marianne

Ik wens dat onze regeringsleiders in hun 
gevoel veranderen. Ik hoop dat zij inzicht 
en gevoel krijgen voor de moeilijkheden 

van vluchtelingen.
- Bets

Ik wens je een hoopvolle toekomst en dat in 
2021 je dromen in vervulling mogen gaan.

- Frea

Ik wens je veel liefde toe  
en hoop dat jij je hier veilig voelt.  

Ik wens je alle goeds.
- Gerthilde

Dat je de rest van je leven wel in vrede en 
veiligheid kunt leven en daarom iets moois 
kunt doorgeven aan een ander die het nodig 

heeft. Goed Kerstfeest toegewenst. 
- Kathleen

Ik wens u alle goeds  
in goede gezondheid.

- Ans

Sterkte en licht gewenst na een periode 
vol duisternis. Hoop dat hier een nieuw 

leven wacht met nieuwe kansen zodat het 
verleden ooit nog slechts een herinnering 

zal zijn.
- Agnes & Inez

Lief Mens. Ik wens je een goede  
toekomst die vandaag begint!  

En veel lichtpuntjes deze winter. 
- Groetjes van Martine

Ik kan mij niet voorstellen wat het is  
als vluchteling te moeten leven.  

Daarom voor u/jou deze kerstwens. 
Ondanks alle moeilijke tijden inclusief de 

corona die daar bij komt. wens ik u/jou een 
mooie Kerst en mag 2021 een prachtig 

 jaar worden. 
- Tineke 

I wish you a very cosy christmas with 
 good and friendly people around you.  

And I wish you all the best for 2021.  
Let’s hope the world will become a  
calmer and nicer place for all of us.

- Michelle



Ik wens jou veel lieve mensen om je 
heen. Mensen om een kopje koffie mee 
te drinken. Mensen die naar je willen 
luisteren. Mensen om mee te lachen. 

Mensen om je te helpen Nederlands te 
 leren en de Nederlanders te begrijpen. 

- Groeten van Marleen

Van harte welkom in Nederland.  
Wat ik u toewens is een rustig en  

veilig bestaan in Nederland.  
Met veel lieve mensen om u heen 

die u helpen hier te wennen en de cultuur 
en taal te leren kennen.

- Bertie

Ik hoop dat je snel een fijne,  
veilige en warme plek voor jezelf hebt  

of samen met je familie.
- Eugenie

Welkom in Nederland. Ik hoop dat je hier 
snel zult aarden en je toekomst kunt 

opbouwen. Een gelukkig en gezond 2021!!
- Marga

I wish you a happy Christmas season and a 
good, healthy, peaceful and safe 2021. Lots 

of luck for yourself and your loved ones.
- Els

Ik wens jou een veilig leven vol met  
liefde in Nederland. Hopelijk voel je je  

hier snel thuis!
- Frida

Vrede en liefde op de hele wereld voor 
elkaar. Als iedereen daarop blijft hopen 

wordt de wereld mooier.
- Saskia

Ik wens je/jullie heel veel kracht  
en sterkte dit komend jaar!

- Renee

Ook al moeten we afstand houden. We 
kunnen toch in gedachten dicht bij elkaar 

zijn. Ik wens je mooie en feestdagen en een 
liefdevol 2021.

- Annemaart

Beste mevrouw, meneer. Hallo meisje/
jongen, we denken aan jullie deze kerst. 

Eigenlijk denken we ook buiten de 
kerstdagen aan jullie. We wensen jullie 

heel veel sterkte en kracht!
- Wynsen en Karin

Welkom! ik wens je een heel gelukkig  
2021 toe in vrede en veiligheid.  

Houd moed! Ook al duurt het wachten  
soms zo lang.

- Anouska

Ik wens je/jullie fijne kerstdagen en een 
mooi 2021 zonder corona.

- Marianne

Ik wens dat je ogen vanaf nu heel  
veel moois mogen zien, dat onze taal snel 

als muziek in de oren mag klinken,  
dat je mag ervaren dat je hier niet alleen 
bent en er altijd mensen zijn die voor je 

klaar zullen staan.
- Harma

We wensen u en uw familie een gelukkig 
nieuwjaar waarbij u hopelijk een fijne plek 
in Nederland vindt waar u u thuis voelt en 

met uw gezin in veiligheid kunt wonen. 
Veel geluk!

- Stijn

Lieve dappere jij. 
- Harma

Hallo. Hello. Marhabaan. Zdravstvuyte. 
Merhaba. Hola. 

- Kirsten

Ik wil je laten weten dat je er toe doet. 
Dat kleine lichtpuntjes je helpen om vol te 

houden!
- Brenda

Graag laat ik je weten dat je van  
harte welkom bent in ons land,  

in ons dorp, in onze straat.
- Annelies

We wish you a merry Christmas and pray 
that 2021 will bring you peace and joy.  
We are glad that you are here and hope  
you will feel at home here in this new 

country very soon.
- Fam

Ik wens jullie alle goeds in ons land. 
Jullie zijn van harte welkom.

- Jan

My heart breaks... if I see you on tv or 
read about your sad circumstances in the 

papers... Sorry i cannot mean much for 
you. Just give some money from time to 
time. Do not lose hope. I hope the world 

becomes human again...
- J

Ik wens je een nieuwe kans om je dromen 
uit te laten komen. Weet dat we in 

gedachten bij je zijn.
- Myriam

Ik wens voor jullie allemaal rust,  
vrede, vrijheid, goede gezondheid  
en gelukkig zijn met je dierbaren.

- Sylvia

Houd moed.
- Wies



Beste mevrouw, meneer.  Ik wens dat u 
komend jaar uw familie weer kan omarmen 
en dat u zich hier thuis kan voelen en veilig 
voelt. Alle geluk en gezondheid gewenst.

- Mirjam

ik wens u een vrij, gezond  
en fijn leven in Nederland!

- Anje

Het is moeilijk om te zijn waar je nu niet 
wilt zijn. Weet dat ik aan je denk en wens 

dat je snel je doel bereikt. Ook wens ik dat 
je gezond blijft. Houd moed: op een dag ‘is’ 

het goed!
- Dini

Warmte en geluk en hoop en liefde wens  
ik jou vanuit het diepst van mijn hart.

- Jantien

We hopen dat jullie hier gelukkig worden! 
- Jan-Jaap

Wees welkom in Nederland.  
Hopelijk vind je hier veiligheid,  

rust, vriendschap en warmte!
- Yvette

Mijn hart huilt om de hardheid van de 
leiders en de mensen overal op aarde. 

Ik wens jou een warme liefdevolle plek, 
respect en begrip met mooie kansen om  

een prachtig mens te kunnen zijn.
- Marian

Ik hoop dat al jullie dromen uitkomen.
- Carla

Heel erg hoop ik dat u als vluchteling een 
veilig onderkomen vindt in Nederland. Ook 

hoop ik dat negatieve krachten, ondanks 
de vrijheid van meningsuiting in ons land 

geen overhand krijgen.
- Ingrid

Prettige Kerstdagen  
en een Gelukkig Nieuwjaar :)

- Eylul

Hoop is in staat te zien dat er licht is 
ondanks alle duisternis

- Marieke

Wees welkom in Nederland. Ik hoop dat je 
je snel thuis zult voelen en mee kan doen 

aan onze samenleving.
- Wichard

Beste meneer, mevrouw, gezin. Ik hoop 
dat u in Nederland een veilig plekje mag 
vinden! Waar u veilig kan werken aan u 

(jullie) toekomst!
- Adrie

Welkom in Nederland! Ik wens je veel 
sterkte met alle onzekerheid en lastige 

periode waar je nu in zit. 
- Carina

Lieve lezer. Wat hoop ik dat jij warm  
bent onthaald in Nederland. Ik hoop dat 

je je veilig voelt hier en dat je samen  
met je familie bent. Hopelijk mogen al  

je dromen uitkomen in 2021!
- Sascha

Happy New Year!
- Damla

Wij wensen je een warm welkom en een 
veilig en gelukkig leven in Nederland.

- JWMM

I wish you Welcome in our country.  
Stay healthy and good luck.

- Evelyn

Ik zou jullie zo graag een echt warm thuis 
wensen en dat jullie weer leuke dingen met 

jullie familie kunnen doen.
- Marion

Ik hoop dat u een veilige plek vindt en de 
kracht heeft om door te gaan.

- Iris

Hi. In times of stress and confusion, loss 
of security and pray for hope, we wish your 

words will be heard. Love,
- Guido en Mieke

IK WENS JE VAN HARTE TOE DAT JE  
EEN PLEK VINDT WAAR JE VEILIG BENT 
EN WAAR JE OPNIEUW KUNT AARDEN 
EN GROEIEN TUSSEN MENSEN DIE JOU 
WAARDEREN EN LIEFHEBBEN. FIJNE 

FEESTDAGEN, GELUK, GEZONDHEID EN 
VREUGDE IN HET NIEUWE JAAR.

- ANNE

Lief medemens. ik wens je heel veel 
geduld en draagkracht toe. Om hier 

uiteindelijk helemaal in te burgeren en je 
goed te voelen in dit land. Sterkte en een 

hartegroet,
- Hella

Ik wens je toe dat je hier een plek vindt 
waar je op adem kunt komen na alles wat je 
hebt meegemaakt en dat je met mensen die 

je lief zijn een nieuw begin kunt maken.
- Judith



Ik wens jou toe dat je je welkom voelt in 
Nederland en dat je hier een goed en veilig 

thuis mag vinden een plek waar je kunt 
leven zonder angst en waar je weer aan de 

toekomst kunt bouwen!
- Mieneke

Hou de moed er in. Ga naar buiten  
wandelen in de natuur en ik hoop dat  

je in Nederland mag blijven met al  
je dierbaren.

- Nelleke

Wees welkom, beste vriend en vriendin! 
Ik wens je van harte dat er vrede en 

vertrouwen in je hart mag zijn. Alles komt 
goed, al neemt het tijd. Verlies nooit de 

hoop. Alle liefs.
- Hilda

Hallo! Ik ken je niet, maar ik hoop en bid 
voor je dat je een beter leven zult krijgen. 

Sterkte voorlopig! Groet.
- Hans

Heel veel succes met je nieuwe leven in 
Nederland. Ik hoop dat alles goed zal gaan 

met jou (en je gezin). Wees welkom!
- Nettie

Mijn hart gaat uit naar alle mensen die  
een nieuw leven opbouwen in Nederland.  

Houd moed.
- HHT

Beste vluchteling. ik hoop dat je komend 
jaar - met je familie - in vrede mag leven 

en je welkom voelt in Nederland.
- Jeroen

Veel liefde en geluk  
voor jou en je dierbaren.

- Coobke

Lieve vluchteling. Ik wens je welkom in 
Nederland. Ik hoop dat je hier veel warmte 

ontmoet en een goed leven krijgt.
- Yvet

I’m sure that you will find what you are 
hoping for, more or less.

- Lia

Ik wens dat de wereld een betere plek 
wordt. Met veiligheid en vrede. Ook wens ik 
dat de rijke landen de armen landen helpen 

zodat niemand meer hoeft te vluchten.
- Gheson

For you: be welcome here, far from home. 
May 2021 bring optimism and warmth 

 in your life and in the life of your  
beloved ones. The wheel of life goes round: 

it will be up!
- Marijke

MAG 2021 EEN HOOPVOL JAAR ZIJN. DAT 
HERENIGINGEN VAN FAMILIE EN VRIENDEN 
EINDELIJK KUNNEN GAAN PLAATSVINDEN.

- MARIANNE

Lieve jij die hier bij ons is gekomen  
om te schuilen en een nieuw bestaan  

op te bouwen. Hoop dat je je welkom voelt 
en met je geliefden herenigd zal worden. 

Houd moed. Ik bid iedere dag voor je.  
Het komt goed. Vredige kerstdagen en  

veel geluk en gezondheid.
- Marjolien

Ik wens je goede kerstdagen en een 
liefdevol, gezond 2021 toe. Dat je weer een 

mooie toekomst mag hebben. Veel lieve 
groeten.
- Aukje

Wees welkom in Nederland!
- Jan

Ik hoop met mijn hart voor jouw hart dat 
komend jaar méér positiviteit heeft dan 
afgelopen jaar. Ik denk aan je, met mijn 

hele hart....
 lieve groet van  Annet

Van harte hoop ik dat u hier kunt landen 
en dat u zich welkom weet. Goede dagen 

gewenst met kerst en veerkracht en moed 
voor het nieuwe jaar.

- Mieke

IK WENS JULLIE EEN GEZOND, LIEFDEVOL EN 
VROLIJK 2021 TOE. EEN JAAR WAARIN ER 
MEER AANDACHT VOOR MENSEN IN NOOD 
KAN ZIJN EN MINDER AANDACHT HOEFT TE 

GAAN NAAR COVID 19!
- JOSJE

Wees welkom medemens in ons Nederland. 
Ik hoop dat wij je het vertrouwen in  

de mens weer terug kunnen geven en je  
een fijne nieuwe start met nieuwe  

vrienden kunt maken.
- Marian

I wish you courage and strength and hope 
that you feel safe. I hope that 2021 will 

bring you what you wish for.
- Meta

Hello! It’s a difficult time now and I can 
imagine, especially when you have to leave 

you’re home and maybe also you’re loved 
ones. Therefore I wish you all the good luck 
and in these dark days that light may shine 

upon you. I wish you most welcome!
- Sabine

Gezegende kerstdagen  
en een Voorspoedig 2021.

- Cathelijne

Dappere medemens. wens dat je jouw 
dromen waar kunt maken, hier of in jouw 

geboorteland. Weet dat er mensen zijn die 
aan je denken en je blijven steunen.  

Liefs, Hylkje



Beste...... ik hoop zo erg dat ik 2021 een 
fijn jaar voor je/jullie wordt, dat je kunt 

genieten van de lente die al weer snel  
komt en de zomer. En vooral dat je je  
gezien voelt. Ik hoop dat ik daar een 

steentje aan kan bijdragen.
- Marina

Lief medemens. Ik hoop voor je dat je in 
deze bijzondere tijd toch de moed en het 
geloof houdt in een fijne toekomst. Wees 
welkom in ons land, ook al laten sommige 

mensen soms een ander geluid horen. 
- Hubert

Dear refugee. I wish you have good 
Christmasdays and that you enjoy the 

company of family or friends. I also wish 
that your situation in 2021 is so that you 

have a stable and satisfying life.
- Riet

When time seems to be against you, love 
shows you the way.

- Els

Ik wens je een warm,  gezond en welkom 
2020. Met veel aardige mensen, (nieuwe) 
kansen, vertrouwen in jezelf en geloof in 

het waarmaken van je dromen.
- Neeltje

Ik wens dat jij hier in Nederland een veilige 
toekomst kunt opbouwen. Je bent van harte 

welkom!
- Bert

Lieve mensen. Wat hebben jullie al veel 
moeten doorstaan zo op de vlucht. Ik hoop 
dat jullie snel een plek vinden waar je je 
leven weer kunt opbouwen en waar je je 

veilig voelt. Ook al is jullie familie ver weg, 
wij zijn er voor jullie! Het komt goed. 

- Mirjam

Ik wens je een verbetering van je huidige 
situatie.

- Liesbeth

Lieve mens(en). Graag laat ik jou/jullie 
weten dat wij regelmatig aan jou/jullie 

denken en aan de weg die jullie gaan. We 
steken een kaarsje aan en wensen jou/

jullie veel licht en liefde in 2021.
- Siep

I wish you Love, Light  
and Hope in the new year.

- Ketner

Ik wens dat je snel een waardig plekje 
krijgt in onze maatschappij en dat je je er 
thuis gaat voelen. Geef niet op en vraag 

hulp. “Om hulp vragen betekent niet dat je 
opgeeft” zei het paard. “Het betekent dat 

je weigert op te geven”. Groet,
- C.A.

Lieve medemens, ik hoop dat je een vredige 
en gelukkige toekomst tegemoet gaat. 

Wees welkom bij ons! 
Liefs van Erik, Victorine, Julia en Wendel

Hi. I wish you a warm welcome in NL. 
Although times are weird, we are glad you 
are here. We wish you the light of Jesus in 

these dark times. Greetings!
- Johanna

Moge 2021 een mooie mijlpaal  
worden in je leven.

- Frans

Ik wens jou een verblijf met veel begrip 
van je omgeving. Ik wens je de rust en 
veiligheid die je kwijt bent en ik wens 
je een snel en eerlijke beoordeling van 

de immigratie dienst. Ik wens dat ik jou 
binnenkort mag verwelkomen.

- Lesley

Beste Nieuwkomer. Welkom in  
Nederland! Ik hoop dat jij je hier welkom 
voelt en vooral veilig. Dat er mensen zijn 
in jouw omgeving die tijd maken voor een 

praatje of om je te helpen met wat jij nodig 
hebt. Ik wens je een mooie toekomst in 

jouw Nederland. 
- Jacoby

Wees welkom in Nederland en blijf vechten 
voor jouw wensen...

- Rob

Wie je ook bent en waar je ook vandaan 
komt. Ik hoop dat je hier rust en 

tevredenheid kunt vinden. Dat je je weer 
erkend en herkend voelt en dat je met 

‘oude’ en nieuwe geliefden een fijn bestaan 
kunt opbouwen.

- Wendy

Mijn wens voor alle vluchtelingen is een 
mooie warme Kerst en voor 2021,  

de mogelijkheid om een zinvol leven op 
te bouwen in vrede hoop en liefde, in een 

(ons) land waar ze zich welkom voelen! 
- Mans

Welkom, voel je thuis, voel je veilig, voel 
de liefde.

- Jose

Ik wens je voor het nieuwe jaar dat er 
een nieuwe start zal zijn. Misschien een 

eigen huis, gezinshereniging of rust. Maar 
bovenal de hoop dat er mensen zijn die 

met je begaan zijn. Geluk en zegen voor het 
nieuwe jaar! ❤

- Winia

Lieve mensen. Fijne feestdagen met de 
mensen die je dierbaar zijn en een mooi 

nieuw jaar toegewenst. Liefs,
- Lilian

Pain makes us stronger and I know you are 
strong enough to endure this, because you 
endured so much. I hope from the depths of 
my heart that you and your loved ones are 

safe and you will be reunited soon.
- Harry

Lief mens. Hierbij spreek ik de hoop uit  
dat je zo spoedig mogelijk te horen krijgt 
dat je hier veilig mag blijven. Mocht het 

niet spoedig zijn, weet dan dat ik aan 
je denk en geef de hoop op een betere 
toekomst niet op. Alle goeds voor jou.  

Liefs van
- Margriet



Ik wens je een nieuwjaar waarin  
je dromen uitkomen.

- H.T.M.

Wishing you Light. Love. Laughter and a 
safe, peaceful Life The Netherlands. You 
have come this far by not giving up and 

maybe a little Luck so you have strength 
and talent enough to build your future 

here. Trust. learn & Never give up!
- Marjan

Ik wens je of jullie toe dat je ook 
Nederlanders ontmoet die echt naar je 

luisteren en met wie je samen eten kunt.
- Joke

Sincerly wish you a safe, succesfull, 
healthy and happy life.

- Lucia

Mijn wens voor jou is veiligheid, geluk 
en gezondheid in 2021. Ik hoop dat je je 

welkom voelt in Nederland. Je mag er zijn!
- E.

I hope you will find your way  
in the Netherlands.

- Willem

Beste mevrouw. Voor u en hartewens als 
warm welkom. Heel blij ben ik dat u een 
plek kunt vinden om weer verder te gaan 
met uw leven. Uw verhaal kan inspiratie 

zijn voor ons. Laten we elkaar tot voorbeeld 
blijven en blijven vertrouwen dat het goede 

in elk mens.
- Hanneke

That you may and will meet sooo  
much LIGHT en LOVE so that you feel 

WELCOME and SAFE.
- Marja

Hoi. Deze wens is voor een meisje van 9: 
ik hoop dat jij je thuis voelt in Nederland. 

En dat je ook leuke dingen kunt tekenen en 
knutselen en een lieve juf hebt (of meester) 

en dat je het leuk hebt met je vader en 
moeder. Fijn dat je nu in Nederland bent.

- Wies

Je eigen land en vrienden en familie 
moeten achterlaten lijkt mij heel erg 

moeilijk en is voor mij bijna niet voor te 
stellen. Ik hoop dat je in mijn land een 

nieuwe toekomst kunt vinden en wens je 
een liefdevol en vredig 2021 toe.

- Wim

Voor een jongen van 12: ik hoop dat je in 
Nederland leuke en goede vrienden gaat 

maken zodat je je thuis gaat voelen en kunt 
gaan afspreken. Ik hoop dat je niet vaak 
verdrietig bent, maar dat je anders hulp 
kan vragen aan de juf. Fijn dat je er bent!

- Siebe Jan

Voor een jongen van 8: ik ben blij  
voor jou dat je nu veilig bent en ik denk dat 

je snel vrienden kunt maken als je  
niet verlegen bent en dat je weer  
naar school kunt om te lezen en te  

schrijven en te rekenen.
- Pieter

Beste meneer. Voor u wens ik dat u zich 
veilig mag voelen en dat u hier weer een 

toekomst weet op te bouwen in goede 
gezondheid. Wees welkom.

- Freek

Blijf bij ons’.  
Word onze deelgenoot in Nederland.

- Wim

Ik wens je alle steun en liefde die je nodig 
hebt. Ik wens je een goede toekomst.

- Robin

Dag lieve JIJ.
- Eva

Welkom! ik wens je een heel gelukkig 2021 
toe in vrede en veiligheid. Houd moed! Ook 

al duurt het wachten soms zo lang.
- Jos

Mijn wens voor jou/ jullie is dat je je 
welkom voelt in Nederland. Dat er lieve 

mensen jou opvangen en je een nieuw leven 
hier kunt opbouwen.

- Riekje

Ik hoop dat je echte vrienden kan maken 
in Nederland (of de liefde vindt) en dat je 
humor in Nederland kan begrijpen. Dat je 

nooit cynisch wordt.
- Michiel

Ik hoop dat jullie je veilig voelen en ik wens 
jullie veel liefde om je heen.

- Marc

Beste medemens. Ik wens uit het diepst 
van mijn hart dat jij en jouw dierbaren zo 

snel mogelijk veilig zijn en zich thuis zullen 
voelen in Nederland. Ik heet je van harte 

welkom hier een mooie toekomst op te 
bouwen. Als ik iets voor je kan doen, laat 

het weten.
- Ilonka

I wish you the best for the coming year.  
I cannot imagine how hard life must be for 
you right now. Though I hope you feel safe 
and welcome here in the Netherlands. May 

you and your family be together and in 
good health in 2021.

- Jop

Warm wishes to all of you. May 2021 bring 
more light and love in your life. Keep up 
your strength. I wish you love and joy.

- Irma

Vluchten uit het land waar je woont is 
vreselijk. Daarom is het erg belangrijk 

dat je in het land waar je een nieuw leven 
opbouwt goed wordt geholpen. Ik wens je 
daarbij veel sterkte en hoop dat jij en je 

dierbaren weer nieuw geluk zullen vinden.
- Leo



Mijn hoop voor 2021 is dat elke  
vluchteling die in Nederland aanklopt, 
zijn/haar plaats in dit land kan vinden. 
Een beschaafd land geeft iedereen de 

mogelijkheid om zijn/haar leven te leiden 
op de plek waar hij of zij dat zelf wil.

- G.

Ik wens dat je de toekomst hoopvol 
mag zien, mag genieten van de kleine 
zegeningen en mag ontdekken dat je 
sterker bent dan je zelf had gedacht.

- Valerie

Ik hoop echt dat jullie je thuis mogen 
voelen in Nederland.

- Mineke

We wensen u vrede, rust, kracht, liefde, 
hoop, warmte en zegen toe!

- Jacqueline

Hoop doet leven zeggen we in Nederland. 
En dat is zo. Hopelijk kun je uit  

beetjes hoop energie krijgen om weer  
een stap(je) te zetten. Weet dat veel 

mensen meeleven en jullie een hart onder 
de riem willen steken!

- Sabine

Ik wens jullie allemaal een mooie  
eigen plek om te wonen. te leven en je 

gelukkig te voelen.
- Mien

Beste mensen. Ik hoop dat jullie gauw een 
goede plek krijgen in Nederland en dat 

jullie je hier thuis mogen voelen, en veilig. 
- Jolanda

Wishing you and your family good 
health. lots of optimism. the courage and 

endurance to continue your search for 
a safe and welcome place to stay in this 
difficult world and don’t lose courage.

- R.G.C.

Ik wens je een goede en warme plek toe om 
je leven (weer) te kunnen opbouwen samen 

met geliefde mensen om je heen.
- Leny

Ik wens je een heel goed en gezond nieuw 
jaar toe. En ik hoop dat je in het komende 
jaar een eigen huis krijgt en je omringd 
weet door betrokken buren en vrienden. 

Dat wens ik je van harte toe!
- Cor

Feel welcome in the NETHERLANDS and 
after settling, contribute to both your old 

and your new country.
- Olof

Ik wens dat je gelukkig wordt in  
Nederland, dat je liefde en vergeving  

vindt in jezelf en in de mensen om je heen 
en dat je vrede vindt!

- Hannie

Ik wens je toe dat je je veilig en welkom 
voelt in Nederland. Voor 2021 wens ik 
je een status toe en goed nieuws voor 

achtergebleven familieleden in het land 
waar je vandaan komt.

- Koosje

Van harte wens ik jou toe dat jouw 
levensomstandigheden snel en definitief 

zullen verbeteren.
- Mathilde

I wish you and your family -wherever  
they will be- a good and even better new 

year. I hope there will be enough goodness 
around you to keep confidence and joy. 

With greetings,
- Thea

I wish you a healthy. loving and safe 2021!!
- Marike

Voor de arts uit Jemen. Die al heel lang 
wacht op hereniging met zijn vrouw en 

kinderen: ik leef met u mee. Ik hoop 
 van harte dat uw gezin zich bij u mag 

voegen in 2021!
- Christine

I wish you a happy 2021 with a safe home 
to build up a peaceful and good life.

- Janneke
Welkom! 

- Nina

I wish you all the best  
for 2021 in good health!

- Lilian

Ik wens jou een 2021 toe waarin je 
zekerheid krijgt over je toekomst. En dat 

je kunt leven in vrede en vrijheid en jezelf 
mag ontwikkelen zoals jezelf wilt.  

Veel liefde gewenst
- Renee

Ik hoop dat je met dierbaren de 
jaarwisseling kunt vieren en wens je 

liefde. geluk en een veilige fijne woonplek 
in 2021! En mensen om je heen die kunnen 

helpen je thuis te voelen hier.
- Iris

Lieve mede-mens. wat heb ik een respect 
en bewondering voor jouw pad. alles wat 
je al hebt meegemaakt. Dat vraagt heel 

veel moed en kracht om dit vol te houden. 
Ik stuur je heel veel licht en liefde en blijf 

altijd in jezelf geloven. 
- Irene

ik wens jullie een welkom onthaal in 
Nederland waarin we naar elkaar omkijken 
en respect hebben voor elkaar. Ik hoop echt 
dat je je welkom voelt in ons koude landje, 

en zeker in Coronatijd is het lastig om 
elkaar te leren. Maar dat gaat goed komen.

- Johannes



Van harte hoop ik dat u zich hier snel thuis 
en geaccepteerd zult voelen en dat er goede 

mensen op uw weg zullen komen.  
Gelukkig Nieuwjaar!

- R.T.

Ik hoop dat vluchtelingen, die na veel 
problemen een nieuw en veilig bestaan op 
willen bouwen, daar ook de mogelijkheden 

voor krijgen in Nederland
- Hans

Welkom in Nederland waar u hopelijk lieve 
mensen ontmoet die u willen helpen met  

de taal (ik ben zelf taalvrijwilliger) en 
met de manier waarop in Nederland wordt 

gedacht en geleefd.
- Marja

IK HOOP DAT JE JE HIER VEILIG VOELT EN 
ECHT HAPPY WORDT. LIEVE GROETJES EN 

EEN DIKKE KUS,
- HISKE

You are most welcome in the Netherlands. 
I wish you a place of your own and feel in 
contact with your neighbours. Learn as 

soon as possible the Dutch language.  
With love,

- Marja

Welkom in Nederland.
- Suzanna

IK WENS JE EEN GEZEGEND 2021.
- TINE

Ik wens jullie een liefdevol en hoopvol 
leven te midden van onze gemeenschap in 

dit land. Jullie zijn zo welkom!
- Marijke

Beste medemens, Ik hoop dat u in 
Nederland bescherming en rust mag 

vinden. Ook hoop ik op fijne mensen om u 
heen en wens ik u de kracht toe om in dit 

voor u nieuwe land te mogen wortelen. Veel 
lichtpuntjes wens ik u toe.  

Hartelijke groeten,
- José

Je bent heel dapper en ik wens jou  
al het geluk van wereld toe!

- Rebecca

Mijn hartenwens voor jou is dat  
Nederland een tweede thuis voor je zal zijn. 

Dat je hier een mooi en waardevol leven 
opbouwt. Het verdriet is er natuurlijk, 

maar dat er ook nieuwe vrienden, collega’s, 
mensen die van je houden mogen zijn.  
Ik wens je alle goeds, ook voor 2021!

- Francien

Ik hoop dat jij hier gelukkig kan worden en 
dat je je veilig kan ontwikkelen tot wie je 

wilt worden!
- Bram

Je bent nu in Nederland, welkom.  
We wensen je een heel goed verblijf en een 

goede toekomst met veel liefde toe.
- Bob

Status voor alle kinderen in de GL Katwijk!
- Manon

Lieve jij, ik wens je dat je je veilig en 
welkom voelt en omringd door liefde en 

warmte. Dat je het leven voor jezelf en de 
mensen om je heen, een beetje mooier kan 
maken, gewoon door te zijn wie jij bent. En 
dat het leven je datgene geeft waar je naar 

verlangt! Heel veel moois voor jou! 
- Martine

Ik wens je een gezond en voorspoedig 2021! 
Dat je hier een plekje mag vinden  

in Nederland.
- Lesley

Hallo! Voor jou en je gezin wens ik dat jullie 
veilig in Nederland kunnen wonen.

- AnneJet

Ik wens jullie veel succes en veiligheid  
in Nederland.
- Marianne

We wensen jullie een veel beter  
en liefdevol 2021!

- Nel

Ik wens je gezondheid liefde en geluk!
- Stinie

Ik wens je een mooi en veilig 2021
- Gerda

We denken aan je en hopen op  
een goede toekomst

- Gré

Ik wens jou fijne dagen en al het goede  
voor de toekomst.

- Annette

Wij wensen je geluk, liefde en vrede  
voor iedere nieuwe dag!

- Lidy



Hoop en liefde voor het nieuwe jaar! 
- Elsbeth

Alle goeds en gezondheid  
voor het nieuwe jaar!

- Hante

Ik wens warmte en licht in je huidige 
situatie, dat in 2021 je meer zekerheid kan 

krijgen. Lieve groet!
- Amunda

Mooie Kerstdagen met een beetje licht! 
- Marianne

Ik denk aan jou en je dierbaren, moge jullie 
veilig, gezond en in vrede leven!

- Danielle

Ik wens dat je/jullie in 2021 je thuis gaan 
voelen in Nederland.

- Marry

Ik hoop dat u zich in 2021 gelukkig en 
geaccepteerd zult voelen in Nederland.

- Ria

Ik hoop dat je snel een fijne plek vindt,  
hier of ergens anders!

- Thea

Dat jullie je in 2021 steeds meer thuis 
zullen gaan voelen in Nederland en dat 

mensen om jullie heen jullie het gevoel van 
thuis zullen geven, dat wens ik jullie toe!

- Nelleke

ik hoop dat jullie je snel thuis voelen in 
Nederland... wees welkom!

- Yvonne

Houd hoop op een betere toekomst!
- Tineke

Beste vriend/vriendin, mijn man en ik 
wensen je van harte vriendschap,  

warmte en een goede toekomst in vrijheid. 
Welkom in Nederland! 

- Sietsche F.

Houd moed! Ik wens je een goede toekomst 
en genezing en vrede in je hart.

- Maaike

Lieve jij, je bent in mijn gedachten.
- Suzanne

Ik wens je heel mooie toekomst,  
vol geluk en liefde.

- Astrid

Ik hoop voor jou, dat je veilig terug kunt 
keren naar je familie en vaderland! Als dat 
niet mogelijk is, dan hoop ik dat je hier een 
gelukkig leven op kunt bouwen. Gelukkig 

2021, groet,
- Ad

Ik wens je toe dat je snel een plek krijgt, 
waar je samen met je gezin en je nieuwe 

medelanders, je veilig kan voelen en weer 
verder kan met je leven. 

- Annie

Heel veel liefde,  
licht en warmte deze dagen.

- Zoe Michelle

Hallo, aan het einde van dit jaar dat  
voor de hele wereld en voor jou nog meer 
een heel bijzonder jaar is, wens ik je fijne 
kerstdagen en alle goeds. Een glimlach, 

een vriendelijk gebaar, een aardig woord 
en een lichtje. En boven alles wens ik je een 

rustig, gelukkig en gezond 2021!
- Leonie

Ik wens je vrede, warmte en liefde toe.
- Arleen

Lieve jij, wat ben je gewenst in Nederland. 
Door mij, door anderen! Ik wens je toe dat 
je dromen zullen uitkomen en je jezelf kan 

gaan ontplooien hier in Nederland.  
We hebben je nodig, dus doe je best 

- S.

Ik wens je een gelukkig, veilig en liefdevol 
leven toe in Nederland

- Paula

Lieve meneer of mevrouw of kind,  
ik ben blij dat je de onveilige situatie 

in jouw land bent ontvlucht. welkom in 
Nederland. We wensen je het licht en de 

warmte van het kerstfeest toe. 
- Karin en Erik

Ik probeer in gedachten zo dicht mogelijk 
bij jullie te zijn. Hartelijke groet

- Paul



Hoop dat je een goed leven kunt opbouwen 
en dat je daarbij veel steun krijgt.

- Dieneke

Ik wens je een veilig en gezond 2021!
- D.

Ik hoop en wens dat het ook voor ieder van 
u een goede en mooie Kerstmis mag zijn en 
dat het jaar 2021 rust in uw leven brengt en 

een veilig thuis.
- Elly

Wij wensen jou heel veel geluk, 
gezondheid, warmte, lichtpuntjes, 

veiligheid, liefde en gastvrijheid samen 
met de mensen die je lief hebt. Houd moed; 

Na regen komt zonneschijn.
- Wilma

Ik zit hier aan de grote tafel in mijn huis  
en buiten schijnt de zon. Mijn dochter heeft 
koekjes gebakken en straks gaan we samen 
eten. Misschien had jij ook wel een fijn huis 
en lieve familie en heb je dat achter moeten 

laten. Het is mijn hartenwens dat je weer 
een fijne plek vindt!

- Riana

Lief mens, Welkom in Nederland, je nieuwe 
thuisland. Je mag er helemaal zijn.

- Antonia

Lief mens, ik wens voor jou een veilig, goed 
bestaan samen met je familie.

- Maria

Ik  hoop dat jouw hartenwens  
uitkomt in 2021.

- Barta

Dear one of us, I wish you courage, 
resilience and love.

- Mieke

Welcome! I hope you’ll have a  
happy and healthy 2021.

- Roos

Veel warmte en licht in deze tijd gewenst.
- Majanne

Ik wens jou warme mensen om je heen! 
- Janne

I wish you a safe second  
start in our country.

- Wijnand

In alle onrust en onzekerheid wens ik je 
stevigheid te vinden in jezelf en omring 

met mensen die je verwarmen, licht geven 
en met liefde tegemoet treden. 

- Corrie

Dat je je maar gauw thuis voelt  
in Nederland.

- Joke

Dag, ik hoop dat je je hier thuis voelt met ‘n 
mooie toekomst!!!!!!

- Marieke

Een vrolijk 2021 gewenst in een Nederland 
waarin je je thuis voelt.

- Jeannine

Ik wens je een veilige toekomst! Wat mij 
betreft ben je welkom! Fijne feestdagen!

- Janny

Hope You are feeling welcome in Holland 
and that we love You all.

- Dora van der

Alle goeds voor het nieuwe jaar!  
We leven mee!

- Truus

Een gelukkig en veilig 2021!
- Nol

Ik wens jou een veilig en gelukkig  
leven in Nederland. 

- Eef

Ik wens jullie een thuis in ons land.  
Ik wens jullie ook veel goeds in deze donker 

dagen. Ik denk aan jullie!
- Cunie

Beste jij, ik hoop zo dat je wens om een 
nieuw gelukkiger leven tegemoet te gaan, 

waarheid mag worden. 
- T.



Voor iedereen verandering in kleine en in 
grote kring. Geen regels tegen hoe elkaar 

ontmoeten, maar met een aanraking 
kunnen begroeten.

- Henk

Mijn hartenwens voor jou is dat je  
net zo liefdevol zult worden opgevangen 
door een vrijwilligster van VWN als mijn 
Syrische vrienden drie jaar geleden ten 
deel viel in het dorp Annen in Drenthe, 

gemeente Aa en Hunze.
- Beatrijs

 Dag meneer of mevrouw, wij wensen u een 
goed 2021 toe, we hopen voor u dat u dit 
jaar een vergunning tot verblijf krijgt. 

- E.

Sending you and your family  
Love & Support!

- Saskia

Dat je snel kan aarden in Nederland en je 
weer veilig en gelukkig kunt voelen.

- Paula

Lief medemens vanuit mijn hart wens  
ik jou vrede in je hart en  

onvoorwaardelijke liefde.
- Jannie

Lieve ?, ondanks de eenzame positie  
waarin je zit, wens ik je een heel warm 

kerstfeest en een snelle hereniging met  
je gezin of familie.
- Groeten van Wim

Ik wens je heel veel geluk en liefde.
- Dhyan

Licht en liefde toegewenst! 
- Aletta

Hopelijk hoef je nooit meer te vluchten en 
wie weet zelfs weer een thuis vinden.  

- R.

Dat je snel een verblijfsvergunning en 
werkvergunning krijgt en een fijn huis!!!

- Tineke

Wish you hapiness and peace!
- Maria

Wij wensen voor jou dat je je hier veilig 
zult voelen, dat iedereen vriendelijk tegen 
je zal zijn. En een fijn huis, goed werk en je 

geliefde familie om je heen.
- Familie

Vrede en veiligheid  
en vriendelijkheid in 2021!

- Walter

Ik wens jou een veilige warme plek  
en een mooie toekomst. 

- Marijke

Een gezond en vredig 2021.
- Anneke

Ik hoop dat je hier rust en veiligheid vindt.
- Willy

Hartelijk welkom  
en veel sterkte en succes met alles.

- Nina

Ik wens je de veiligheid, de vrede en het 
welzijn waarop iedere mens recht heeft.

- Stefano

HOOP DAT JE JE WELKOM VOELT. 
WARME HUG

- Tanja 

I wish you all the best for 2021 and hope 
you will feel at home soon. A lot of people 

in this country care, you are not alone.
- Danny

Mijn wens voor jou is dat je hier zo snel 
mogelijk jouw geluk mag vinden. SUCCES!!!

- Reina

Beste vriendin, ik wens je met heel mijn 
hart een mooie toekomts hier in Nederland!

- Cilia

Mijn wens voor jou en iedereen die op de 
vlucht is dat jullie hier in Nederland een 

mooie toekomst mogen hebben
- Jelle



Ik denk aan je. Bijvoorbeeld wat je aan het 
doen bent, hoe je dag was…  Ik denk aan je. 
Ook aan een betere morgen voor je. Ik wens 

je een mooie 2021. Veel liefs, 
- Jiehua

Ik wens je een fijne plek om te wonen en in 
vrede een nieuw leven op te bouwen

- Hannie

Veiligheid, Liefde en Warmte van mensen 
om je heen 

- Geke

I hope you will keep faith that you will 
come out of this situation healthy. 

 I am very sorry for the attitude in the 
Dutch Government. 

- Willem

Lieve mens, Ik hoop dat je een gezond, 
veilig en gelukkig leven krijgt in 

Nederland. Je verdient niets minder dan 
dat! Liefs, je medemens. 

- Sarah

Hartelijk welkom in ons land. Veel liefde.
- Dorien

Dearest people, to you and us I’m wishing 
all wars will end really soon so you are able 

to return to your family.
- Catherina Erika

Veel hoop en liefde gewenst tijdens 
de komende kerstdagen! En alvast een 

gelukkig nieuwjaar!
- Daan

Dag mevrouw of meneer, ik vind het 
vreselijk dat u hebt moeten vluchten. 

Tegelijkertijd ben ik blij dat Nederland u 
kan helpen. Ik wens u toe dat u terug kunt 
keren, of anders in Nederland een nieuwe 

toekomst op kunt bouwen.
- Tjitze

Fijne feestdagen en veel geluk in 
Nederland!
- Marianne

Liebe Leute, Euch und uns wünsche ich 
von ganzem Herzen dass schnellstens alle 

Kriege beendet werden und Ihr wieder heim 
könnt kehren.

- Catherina Erika

Mijn wens voor jou is dat je hier met open 
armen wordt ontvangen en je je welkom 
voelt. Ik hoop dat je een mooie toekomst 

tegemoet gaat en je veilig zal zijn. 
- Susanne

Lieve mensen allemaal, vluchtelingen,  
ik wens van harte dat in alle landen  

ter wereld heel gauw een einde komt  
aan alle oorlogen.

- Catherina

Lichtpuntjes, soms zijn ze groot, soms zijn 
ze klein, je hoeft ze niet te zoeken, je kunt 
ze ook zijn! Ik wens jullie fijne feestdagen! 

- Femke

 
Ik hoop zo dat jouw toekomst een hele 

fijne, gelukkige toekomst zal zijn. Heel veel 
sterkte en moed!

- Ingrid

Beste mevrouw/meneer, ik wens u kracht, 
liefde en het allerbeste toe! Groeten,

- Mirjam

Laat 2021 een goed jaar zijn  
voor jou en je familie.

- Ank

Lief mens, ik wens u of jou prettige 
feestdagen en alle goeds voor het nieuwe 

jaar. Hartelijke groeten,
- Trijnie

Ik hoop dat jij je heel snel thuis zal voelen 
hier in Nederland! Knuffel! 

- Gerritdien

Ik hoop en wens jou toe, dat je je welkom en 
thuis voelt in Nederland 

- Marianne

May you feel happy, well and peaceful,  
be welcome!
- Margriet

Ik wens je alle goeds voor de  
toekomst en hoop dat je hier snel  

zult wennen en mensen op je pad vindt  
die je hier wegwijs maken.

- Rian

Mijn grote wens voor u is dat u een mooi 
leven kunt opbouwen en dat u zich thuis 

kunt voelen in ons land!
- Winny

ik wens jou dat je zonder angst mag leven. 
dat je een plek vindt waar je je veilig en 

gewenst weet.
- Jacqueline



Ik wens je veel geluk, vrede en veiligheid! 
- Sjoerd

Ik wens je vrede en veel goeds  
voor de toekomst

- Lineke

Beloved one, you are a human being like me
- Jannetje

All the best for the next year
- Trinet

May the road rise to meet you, may the 
wind be always at you back, may the sun 
shine warm upon your face, the rain fall 

soft upon your hand.
- Judith

Ik wens je vrede en geluk toe, en hoop dat 
het je goed gaat in ons land. In ieder geval 

van harte welkom!
- Margien

Lief mens, ik heet je van harte welkom  
in ons land! En hoop dat je hier gelukkig  

zal worden!
- Wil

Dat jullie hier veiligheid, respect, liefde 
voor elkaar en geborgenheid  oprecht 

mogen vinden.
- Berty

Ik wens dat je in Nederland rust en warmte 
vindt en dat er lichtpuntjes zijn die je door 

moeilijken perioden heenbrengen.
- Miriam

Lieve mevrouw of meneer, wil u graag 
welkom heten in Nederland! Wij zijn in 

liefde verbonden!
- Clasina

Ik wens jou / jullie een gevoel van thuis 
horen waar je bent. Met eigen familie of 

nieuwe familie in Nederland.
- Sandra

Ik hoop dat je veilig en thuis voelt bij ons. 
Al kan het misschien soms voelen dat je 

niet welkom bent, ik denk aan julie.
- Mirthe

Welkom welkom welkom.  
Jij bent superbelangrijk en heel erg  

welkom hier! Laat niemand je iets anders 
vertellen, ok? Liefs! 

- Hanneke

Lieve mensen, ik wens jullie veel  
warmte en liefde toe in deze donkere tijd 
van het jaar, en ik hoop dat 2021 een heel 

mooi jaar wordt!
- Arianne

Welkom! Ik hoop, dat u uw droom  
waar kan maken!!!

- Ellen

BESTE WENSEN VOOR EEN GELUKKIGE 
TOEKOMST! VEEL MOED EN STERKTE!

- TOOS

Beste medemens, welkom in Nederland. Ik 
hoop dat je vindt wat je zoekt en wens je 

rust en vrede. Groet,
- Marieke

Wees welkom, doe je best, het komt goed!
- Anke

Ik wens jou een gelukkig leven in Nederland
- Marlies

Hoe zwaar en uitzichtloos het nu mag 
lijken, hou u vast aan hoop! En mag die 

hoop u kracht geven en licht in deze 
donkeren dagen.

- Marjolein

Ik wens jou in het nieuwe jaar  
ontspanning en geluk en zinvolle 

dagbesteding. Het ga je goed!
- Doortje

Ik wens dat jij/jullie een thuis mogen 
vinden in Nederland met lieve, zorgzame 

mensen om je heen! Welkom!  
Alle goeds voor 2021!

- Gertine

Ik hoop dat je hier rust vindt, en een leven 
wat als “thuis”voelt, ondanks al onze 
verschillen in levensstijl en cultuur!

- Dorothea

Veel geluk in 2021 en je verdere leven.   
- Hinke



I wish you a safe place to be and people 
around you with a warm heart!

- Mariël

Lieve jij, ik stuur je een wens van mijn  
hart naar jouw hart. Wees welkom en ik 
hoop dat je samen kunt zijn met mensen 

waar je om geeft. 
- Loes

I wish you much health, physically and 
mentally for you and your loved ones. 

- Clair

Beste meneer of mevrouw,  Ik wens u een 
mooi 2021, waarin u met uw geliefden kunt 

vertrouwen op een veilige en gelukkige 
toekomst.

- Nina

Ik wens je rust, vrijheid, veiligheid en Gods 
zegen op de plek waar je bent!

- Silvia

We wish you health, love and prosperity! 
You are very welcome in Holland.

- Corinne

Ik wens jou een veilig bestaan in je 
nieuwe land, met je familie en in goede 

gezondheid. 
- Jenny

Beste medeburger, je omstandigheden 
kan ik niet veranderen , ik kan je wel veel 

kracht wensen om met moeilijkheden om te 
gaan, hou vol!

- Jee

Ondanks alle negativiteit in de wereld, 
wees welkom in Nederland.

- C.

Ik wens u fijne feestdagen!
- Nicolien

In het licht van Advent wens ik een 
vluchteling warmte, respect en een een 
goede toekomst in saamhorigheid toe.

- Marijke

Van harte hoop ik dat uw geliefden 
(spoedig) bij u zijn en dat u in vrede en 
veiligheid groei en bloei zult ervaren. 

Warme groet!
- Frederiek

Ik wens je een aantal mooie mensen  
om je heen.
- Willemien

Lieve mensen, In mijn hart is een  
warme plek voor jullie. Ik wens jullie  

het beste toe.
- Pieter

Ik wens dat je gelukkig wordt en Nederland 
daarbij kan helpen.

- Jaco

Blijf positief in deze moeilijke tijd,  
liefde en vrede.

- Alie

Wees welkom in ons land voor korte  
of lange tijd!!

- Tonny

Ik wens je dat je hier in Nederland in  
vrede mag leven met zoveel mogelijk 

geliefden om je heen.   
- Marloes

Lief medemensen, ik wens jullie alle  
goeds toe in Nederland en hoop dat jullie 

hulp ontvangen.
- Jan

Ik hoop dat jij je heel snel thuis zal voelen 
hier in Nederland! Knuffel! 

- Gerritdien

We hopen dat jullie je in Nederland  
thuis gaan voelen.

- Maria

Lieve medemens, in deze tijd, misschien 
extra moeilijk voor jou als je naasten mist, 

wens ik je liefde en vrede. 
- Corine

Dat jij je snel thuis mag voelen.
- Inge

Ik hoop dat het je lukt  
om je hier thuis te voelen.

- Hannie



Ik wens jou hoop, gezondheid  
en een fijne plek in NL!

- Vera

Ik hoop dat je een plek vindt waar je in 
vrede kan leven, samen met je familie. En 

ik hoop dat je nieuwe vrienden vindt.
- H

Dag nieuwe Nederlander, ik wens jou toe 
dat je je thuis gaat voelen in Nederland, 

met je geliefden, met studie/werk en 
andere Nederlanders!

- Betty

Ahlan wa sahlan! You have lived through 
hard times. I hope you can find peace. 

Welcome to this country, 
- Judith

Ik wens je gezellige feestdagen en een 
mooie toekomst. Geef niet op!    

- Corry

Ik wens je veel sterkte en succes bij het 
opbouwen van een nieuw leven in NL!

- Thea

Lief mens! Hartelijk welkom in het mooie 
Nederland. Ik wens je heel veel liefde en 

geluk bij je nieuwe start hier. 
- Anna

Ik wens je een veilige, liefdevolle, mooie 
toekomst hier in Nederland!

- Linda

Ik wens je veel geluk met diegenen  
die je liefhebt.

- Jittie

Blijf geloven in je droom! Er zijn mensen 
die je bij het verwezenlijken willen helpen.

- Els

Ik wens met heel mijn hart dat alles goed 
komt voor jou.

- Paul

Lieve vluchteling, ik hoop dat je 
geborgenheid vindt.

- Mirjam

Ik wens voor jou een veilig thuis!
- M.

Ik hoop dat je met een veilig gevoel je leven 
in Nederland kunt opbouwen.

- Annette

IK WENS JULLIE VEEL GELUK IN 2021.
- Truus

Een warm en liefdevol nieuwjaar 
toegewenst.

- Thea

Ik wens je een veilig en fijn leven waarin je 
droom werkelijkheid wordt

- Hijka

Ik wens u warmte, liefde en hoop op een 
betere toekomst toe. Fijne feestdagen!  

- Brenda

We wensen u en uw familie voorspoed, 
geluk en gezondheid het komende jaar. Dat 

u een plek vindt in vrede en veiligheid. 
- Hans

Hoop dat je je hier snel thuis voelt !
- Cor

Ik hoop van harte dat je in 2021 een veilige 
en fijne plek vindt!

- Gabby

In Nederland is het allerbelangrijkste dat 
je de taal leert. Met doorzettingsvermogen 

en een beetje geluk, kom je er dan wel !
- Henk

Ik blijf aan jou en je lotgenoten denken. Ik 
wens je alle goeds toe. Hartelijke groeten 

van mij, aan jou.
- Inge

Ik wens je warmte, vertrouwen en moed om 
hoop te houden toe! Wij denken aan jou.

- Marieke



Ik wens je een veilig 2021.
- D

Welkom! Ik hoop voor jullie op een hele 
mooie tijd in Nederland.

- Ton

Dat al je wensen en dromen uitkomen in 
2021, dat wens ik jou en je familie van 

harte  toe!
- Tiny

Beste medemens, jij bent in mijn 
gedachten, vooral in deze moeilijke 

decembermaand. Ik hoop dat je een goede 
toekomst zult hebben in Nederland.

- Hanneke

Overal vind je mensen die je als een  
vriend ontvangen.

- Jim

Ik wens je een heel veilig en goed jaar toe. 
Hopelijk voel je je thuis en welkom.

- Anneloes

Het zijn donkere dagen; laat mijn wens jou 
lichtpuntje zijn! Veel liefs en sterkte!

- Monique 

Lieve, veel geluk, warmte en vertrouwen! 
Beste wensen voor jou en je naasten. 

- Nini

Het leven zal weer mooi worden❤
- Jet

Ik hoop dat je goed terecht komt hier.  
Good luck!

- Sara

Hallo, ik bewonder jullie omdat vluchten 
van huis en haard een heel moeilijke stap 

is. Ik wens jullie veel liefde. 
- Aad

Hi there! I wish you a safe, healthy, happy 
2021. You are on my mind! lots of love 

- Arjette

Lieve Broer, Zus, Ik heet Jou 
onvoorwaardelijk Welkom en wens met  

héél mijn hart dat jou zo snel als mogelijk 
een thuis wacht!!

- Frederique

We wish for a very happy and prosperous 
future for you in The Netherlands.

- Menno

Lieve meneer of mevrouw, mijn wens voor 
jou is dat je je veilig en warm zult voelen in 

Nederland. En dat je liefde zult voelen.
- Megan

Welcome to our country. I hope you feel 
safe and so are your loved ones. Take care.

- Rachel

Ik hoop dat het jou goed gaat. Weet dat je 
welkom bent. Weet dat ik aan je denk!

- Erwin

Welkom in Nederland! Gelukkig 2021.
- Mirjam

Dat het hier voor jullie maar snel  
thuis mag voelen.

- Antorita

Mijn wens voor jou is,  
dat je gelukkig wordt in ons land.

- Margreeth

Dare to dream! I wish your dreams will 
come true in 2021 

- Gertruud

Heb moed en vertrouwen     ...ik bid voor u.
- Ina

Een mooie en veilige toekomst.
- Nicolet

Wij wensen je alle geluk en voorspoed  
hier of waar je je uiteindelijk zult  

vestigen. Heb liefde in hart en geest voor 
jezelf en anderen. 

- Mark



Mijn wens is dat iedereen die hier komt, 
zijn dromen kan waarmaken.

- Robert-Jeffree

Lieve lieve, ik hoop dat je het volgend jaar, 
of misschien nog wel eerder te horen krijgt 

dat je in ons mooie land mag blijven.
- Martine

Ik wens jou van harte welkom in Nederland. 
Ik hoop dat je je hier thuis en welkom voelt.

- Joannet

KOMT GOED!  
VluchtelingenWerk helpt u daarbij!

- C.

Een warm welkom in Nederland. Ik hoop 
dat je je hier thuis zult voelen en een nieuw 

leven kunt opbouwen.
- Caroline

We will lit a candle to bring some lighT.
- Ina

Weet dat je niet alleen bent. Veel sterkte 
gewenst en het allerbeste!

- Oeds

Herenigd worden met je  
familie en/of gezin.

- Femke

Ik wens je toe dat Nederland een tweede 
huis voor je zal worden..

- Anneke

Blijf hopen, blijf geloven in de  
goedheid van mensen...

- Pauline

Heel veel geluk in Nederland.  
Dat u veel mooie mensen ontmoet!

- Bas

We bidden God voor je gezondheid, voor een 
dak boven je hoofd en vrienden om je heen! 

- Myrthe

Being deeply loved gives you STRENGTH.
- Anita

We wensen je/jullie de beschermende 
hand van God toe en dat er mensen zijn die 
die hand willen en kunnen zijn. Hartelijke 

groet,
- Willem en Lenie

Beste, Ik wens jou heel veel positieve, 
veilige en goede jaren toe in Nederland.

- Patricia

Lieve, ik wens je snelle hereniging met je 
geliefden, heel veel geluk en gezondheid. 

Mooie, warme en  liefdevolle dagen .   
- Bernie

Welkom in Nederland en ik hoop dat je je 
hier thuis gaat voelen. Met lieve groetjes,

- Wilma

Mijn hartenwens voor jouw  
een vrij bestaan in ons land.

- J

Lieve jij, ik wens je toe dat je leven weer 
volop mag gaan stromen! Vol liefde, 
gezondheid, plezier en vertrouwen.  

Lieve groet, 
- Anna

Ik hoop dat je hier vrijheid en geluk vindt.
- Rikie

Ik wens je een veilige  
en warme toekomst toe!

- Hessel

WELKOM EN HEEL VEEL SUCCES MET DE 
ASIELAANVRAAG! LIEFS VAN STRAKS 
HOPELIJK EEN MEDE-NEDERLANDER

- Myrte

Mijn wens is dat u zich hier veilig voelt 
en uw leven weer kunt oppakken. Goed 

nieuwjaar gewenst.
- M.

Een veilige en gelukkige toekomst.
- Hein



Dear friend, I want you to know that you 
are welcome in our country. What I hope for 
is that our gouvernmment open their hearts 

for you and others.
- Michel

Ik wens je vrede, van Jezus toe met 
kerstfeest. Sterkte met het wennen aan 

Nederland. Hou vol. Groet van 
- Jan

Ik hoop dat jouw wensen uitkomen en wens 
je vrede, veiligheid en gezondheid!

- Jetty

Mijn allerbeste wensen voor gezondheid 
en een welkom gevoel! Je bent niet alleen. 

Hartelijke groet, 
- Marita

Hallo mooi mens,  
ik wens jou een veilig een gelukkig leven. 
Onze wereld is ook jouw wereld waarin jij  

in vrijheid mag leven. Welkom!
- Jet

Welkom! Mijn wens voor jou en  
iedereen die je lief is, is een veilig en  

warm thuis! Een gezond en gelukkig leven, 
in vrijheid en vrede!

- Nella

I wish you a fine and save life 
with your family.

- EJ

Ik wens je veel warmte en en gezondheid 
toe... ook natuurlijk dat je hier mag 

blijven... met je familie..
- Ella

A warm welcome for you in The 
Netherlands!

- Ineke

We wish you a nice and good stay in our 
country and we think of you all! Feel 

welcome.
- J

Lief mens. Ik wens jou en al je dierbaren 
rust, liefde, vrijheid en veiligheid voor het 

komende jaar en alle jaren daarna!
- Marieke

Ik wens je een warm welkom in Nederland 
en veel geluk voor de toekomst!

- Els

Jij verdient een veilige plek, net als 
iedereen in de wereld. Je bent een krachtig 

mens! Alle geluk toegewenst!! 
- Erica

Best wishes  
- we will not forget you in 2021! 

- Simon

It must be extremely difficult for you,  
my heart goes out to you. I welcome you to 

The Netherlands!
- Yvonne

May you get a warm, fruitfull and 
professional support in these days and in 
2021. May stand your hope in spite of the 

difficulties! 
- Paul

Welkom en wij hopen dat jullie snel hier 
een gelukkig bestaan op kunnen bouwen 

met je hele gezin.
- Fam

Ik wens jou en je geliefden alle goeds en 
veel geluk ❤Wees veilig en gezond!

- Cynthia

 Please stay in tune with the promise  
of your soul.

- Gradus

Ik hoop dat je gauw een veilig plekje vindt 
in Nederland.

- Koos

Heel veel geluk en gezondheid. Dat velen je 
mogen steunen in dit vreemde land, en je 

hartelijk zullen ontvangen. 
- Arnolda

Ik wens dat je je in Nederland veilig en 
welkom voelt. En dat je hier weer kunt 

denken en werken aan een mooie toekomst. 
- Corrie

Ik wens jou een heel mooie toekomst  
in Nederland of je eigen land als dat 

mogelijk is.
- Onja

Warme Wensen Voor De Donkere Dagen
- Rose



Dear Refugee, You are always welcome in 
our country, despite what some politicians 
may say. I can not imagine how you suffer. 

It breaks my heart.
- Ben

Ik hoop van harte dat u geluk kunt vinden 
in Nederland. En dat u vrienden krijgt/hebt 

die u daarbij helpen. 
- Jannet 

Vrede en alle goeds en welkom bij ons.
- Marga

Een gelukkig leven gewenst voor u.
- Franca

Ik wens jou vooral rust en ik hoop  
dat je met familie bent! 

- Olivia van

\Lieve jij, wat ben jij moedig! je hebt al 
zoveel bereikt.

- Danielle

Ik wens je een goed jaar  
met lieve mensen om je heen.

- Marinella

Welkom in Nederland! Ik wens je toe dat je 
mooiste droom uitkomt en dat je veilig je 

leven kunt leven. Dikke knuffel 
- Helma 

Verlies de moed niet!  
Als er deuren dicht gaan, gaan er altijd 

weer andere deuren open!
- Anneke

Mijn hart gaat uit naar jou/jullie, ik hoop 
dat regeringen spoedig een menselijk 

beleid gaan voeren. sterkte, geef niet op,
- Esther

Ik wens je dat je het licht van kerstfeest 
mag vinden in deze donkere tijd.

- Gerda

Lieve, ik gun jou een leven zonder angst.
- Olga

Ik wens dat je hier in Nederland veilig bent. 
Dat je gezond bent en gelukkig wordt, dat 

je hier mag leven in vrijheid en vrede. 
- Judith

Dat 2021 voor jou een veilig en liefdevol 
jaar mag worden.

- Brigitte

Wij wensen jou/jullie de allerbeste 
wensen, geluk en veel liefde toe in 2021.

- Bertie

Dat je snel verenigd wordt met je familie.
- Mirjam

Ik wens je heel veel geluk en gezondheid 
toe samen met je dierbaren.

- Bernadette

Ik wens je vrede en vreugde toe.  
Als alles donker is een licht op je pad en 
mensen die samen met je op weg gaan. 

Houd moed en heb lief!
- Agnes

Dat je iemand mag tegenkomen die je 
liefheeft en ondersteunt.

- Peter Bob

Ik wens jou veel liefde, geluk en veiligheid.
- Marieke

Ik hoop op een vredig en veilig bestaan 
voor elke vluchteling.

- Yvonne 

Dag mooi mens, wees welkom, kom tot rust 
en leef in ons midden.

- Jacqueline

Lieve onbekende, wees welkom in 
Nederland! Ik hoop dat je je hier veilig 

voelt en dat je een warme kerst mag 
ervaren! Liefs, 

- Cindy

Ik wens je veel warmte, een lieve glimlach, 
een arm om je heen, een luisterend oor en 

een fijne plek om tot rust te komen.
- Simone 



We wensen je een gezond 2021.  
We hopen dat de wensen die je hebt  

vervuld mogen worden.
- C.M

Beste vluchteling, welkom in Nederland,  
ik hoop dat je het hier bij ons naar je  

zin hebt. Hopelijk lukt het je ooit  
weer terug kunnen keren.

- Fedde

 Houd moed! Je bent welkom.
- Leonie 

Mijn wens voor jou is dat je een plek mag 
vinden waar je in vrede kunt leven met je 

familie. Veel liefs, 
- Catharina

Ik hoop dat je volgend jaar toestemming 
krijgt om in Nederland te blijven. 

- Lammert

Lieverd, ik wens dat je in 2021 een  
status krijgt, zodat je een goed leven in  

NL kunt opbouwen.
- ESTHER

Na de ellende die u hebt meegemaakt, wens 
ik u nu een veilig thuis, waarin u zich kunt 
ontplooien als een sterk en gelukkig mens. 

- Mathilde

Ik wens je het allerbeste voor 2021  
en een fijne kerst.

- Flip

I hope that by God’s grace everyone  
has a safe haven to live without  

violence and war.
- Mischa

Ik hoop dat je je snel thuisvoelt  
in Nederland.

- Reina

Ik wens je rust in je hoofd  
en heel veel liefde.

- Léonie

Vrede en veiligheid voor jullie toegewenst.
- Cees

Ik wens je van harte toe dat je weer rust 
kunt vinden en hoop kunt houden op een 
goede toekomst zonder angst en met de 

mensen waar je van houdt.
- Lolkje

Ik hoop dat je het goed in Nederland krijgt/
hebt en dat je een fijn leven krijgt/hebt.

- Jose

Mijn hartenwens voor jou is een veilige 
toekomst voor jou en je je dierbaren.

- Tetty

Dapper mens, veel liefde,  
geluk en vrijheid!!! 

- Margot

Dat al jouw dromen mogen  
uitkomen in 2021!

- Titia

Blessings for you.
- Finny

Licht, warmte en veiligheid voor iedereen. 
- Pietje

Ik hoop en bid dat de vluchtelingen een 
veilige plek zullen krijgen!

- Klaas

Ik wens jullie alle geluk, liefde en 
zorgeloosheid toe in het nieuwe jaar.  

En ik hoop dat jullie snel met jullie  
familie en vrienden zijn.

- Hannah

Innerlijk rust en verbondenheid wens ik jou 
toe. En: Hartelijk Welkom in Nederland

- Tineke

Van harte welkom in Nederland,  
wees er thuis!

- Ine

Ik wens je toe dat je hart niet meer gevuld 
is met angst maar met liefde. ik wens je toe 

dat er rust komt.
- Joke



YOU, Me, WE :)
- Ed

Lieve mensen, wat zwaar om je  
vaderland en familie achter te laten.  
Ik wens jullie in Nederland een hele  

fijne tijd in alle vrijheid. 
- Yvonne

Dat Nederland je tweede thuis zal worden.
- Beatrijs

Op naar een nieuw jaar met nieuwe  
kansen en mogelijkheden.

- Maaike

Voor 2021 wens ik je liefde toe,  
een veilige plek en gezondheid!!!!

- Alyde

Mijn wens is dat je je snel weer echt veilig 
mag voelen. Dat je samen bent met de 

mensen van wie je houdt en dat je weer 
gelukkig zal zijn.

- Willeke

Veel warmte en liefde gewenst  
komend jaar!

- Suzanne

Goede gezondheid, vrede en geluk!        
- Trees

Veel positief nieuws, rust en vrede.
- Helga

Lieve jij, welkom in Nederland.  
Veel liefde en geluk gewenst. 

- Neline

Hallo, ik hoop dat je de slechte 
herinneringen zoveel mogelijk achter je 

kunt laten en nieuwe mogelijkheden kunt 
ontdekken in NL. 

- Helmy

Ik wens je open armen, warme aandacht,  
‘n begripvol oor en ‘n veilige toekomst met 

je geliefden toe.
- Theo

Goede decemberdagen met hoop op een 
toekomst hier of in je thuisland.

- Coba

May you be healthy, courageous,  
full of good spirit.

- Elma

Lieve lezer, hoop is een lichtje in je hart dat 
vandaag moed geeft en morgen kracht.  

Ik denk aan je!
- Iris

Ik hoop dat 2021 een jaar wordt waarin 
jouw grote en kleine wensen mogen 

uitkomen.
- Joelle

Lieve, ik wil u laten weten dat ik aan u  
denk en dat u welkom bent. Ik wens voor u 

en uw familie een fijne plek om een  
bestaan op te bouwen.

- Ilja

Ik wens dat jij je veilig, 
 geliefd en thuis voelt :-)

- Bianca

Welkom!
- EVELIEN

Graag wil ik jou laten weten, dat ik 
intensief met je meeleef.

- Louise

Vrede en hereniging met uw geliefden.
- Jacqueline 

Ik wens u dat u samen kunt zijn met uw 
familie en geliefden. En dat u een mooie 

veilige toekomst kunt opbouwen in 
Nederland!
- Francisca

Ik wens jou een mooie toekomst in 
Nederland

- Ilonka

Wish you a warm welcome, love en peace.
- Jolanda

Wat er ook tegen U gezegd wordt, vergeet 
nooit dat U welkom bent omdat U net als ik 

EEN MENS bent  
- Monica

Fijne feestdagen en  
de beste wensen voor 2021.

- Csrla


