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Bekend maakt Bemind in Heerde 

 

In Heerde is dankzij het project Bekend maakt Bemind geld ingezameld voor VluchtelingenWerk. Teamleider 

Birgitta Schut vertelt hoe dit in zijn werk is gegaan. 

In november 2018 hebben wij een verzoek gehad van mvr. Jansen van de Christelijke basisschool Het Talent in Heerde 

om informatie over VluchtelingenWerk te komen geven aan 3 basisscholen. Het project was bedoeld om in het kader 

van Bekend maakt Bemind kinderen te vertellen over vluchtelingen. Naast de lessen is er ook elk jaar op de 2e zondag 

van februari in de kerk een schooldienst. De collecte wordt aan een goed doel geschonken en dit jaar was VWON het 

goede doel! De bedoeling is dat het gecollecteerde geld besteed wordt aan statushouderkinderen in Heerde. 

Twee enthousiaste vrijwilligers van VWON, Ada van Apeldoorn en Irene van de Weg, hebben zich voor het project 

ingezet en een mooi programma samengesteld voor de verschillende klassen op Het Talent. 

De lessen zijn door de kinderen enthousiast ontvangen. Twee dappere Syrische meisjes hebben hun eigen vluchtverhaal 

verteld. Zo kregen de medeleerlingen te horen wat zij meegemaakt hebben. Bekend maakt Bemind op z‘n best! 

De leuke en leerzame lessen hebben kinderen bewust gemaakt van wat het betekent om te vluchten en een beetje inzicht 

gegeven hoe het is om een nieuw leven in Nederland te beginnen. Er ontstonden prachtige gesprekken, de boodschap 

kwam binnen. Later is ook gebleken dat de kinderen met de verhalen thuis zijn gekomen en ook daar zijn gesprekken 

ontstaan. De ouders zijn per mail en tijdens de diensten geïnformeerd over het project. 

De opbrengst van de collecte is 1100,- euro! Het geld is besteed aan kinderen met een vluchtelingenachtergrond in de 

basisschoolleeftijd. Met de firma Koops in Heerde zijn zomerpakketten samengesteld die door medewerkers voor de 

vakantie zijn rondgebracht. Het speelgoed werd dankbaar en blij ontvangen. 

Naast de materiële dingen is er nog iets belangrijks met het project bereikt. Begrip voor de vluchtelingenzaak. maar ook 

waardering voor de medewerkers van VWON, die belangeloos veel doen voor de doelgroep om de weg te wijzen in een 

nieuwe levensfase. Daarvoor dank! Natuurlijk willen wij ook de scholen, kinderen, docenten en kerken bedanken voor 

dit mooie initiatief! 

 


