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De kinderen van de AZC-scho-
len uit Emmen, Zweeloo, Oude 
Pekela en Musselkanaal waren 
er helemaal klaar voor. Ze wa-
ren allemaal afgereisd naar the-
ater De Spiegel in Zwolle voor 
een groots optreden. 
Met een glimlach van oor tot 
oor en grote ogen keken ze de  
de zaal rond. Daar, in de grote 
zaal, zouden zij gaan optreden. 
De lichten gingen uit, de spot- 
lights aan en de eerste muzikale 
noten werden gespeeld.

Onder begeleiding van Eric  
Robillard en met muzikale on-
dersteuning van het Nederlands 
Symfonie Orkest zongen de 
kinderen over een jongen die  
nergens bang voor is. 
Hij is niet bang voor spinnen, 
voor spoken of voor reuzen. Hij 
durft zelfs een mooie prinses te 
redden van de Boze Heks! Ma-
ryam (8) vond het verhaal wel 
een beetje spannend, maar ze 
was niet bang. ‘Het is maar een 
verhaaltje!’

Het optreden zelf was wel span-
nend. Voor het eerst in zo’n 
grote zaal met een orkest, en nu 
was er ook nog een extra bijzon-
dere gast aanwezig. 
Koningin Máxima was namelijk 
gekomen om te kijken met hoe-
veel plezier de kinderen aan het 
dansen en zingen waren. Na 
het optreden sprak ze nog met 
een aantal kinderen. Onder an-
dere Racheal (12) van het AZC 
uit Zweeloo, mocht even praten 
met de koningin. Zij vond het 
een eer om Máxima te spreken. 
‘Het is heel bijzonder om een 
koningin te ontmoeten’, zegt ze 
met een grote glimlach.

Een aantal kinderen mocht na 
het optreden nog spelen op in-
strumenten van muzikanten uit 
het orkest. Zij kwamen met hun 
viool, trompet, klarinet of ander 
instrument naar de kinderen 
toe, die eens mochten horen en 
voelen hoe het nou is om zo’n 
instrument te bespelen. 
(Vervolg op pagina 2)De betoverde prinses

Volle zaal in De Spiegel
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Sommige kinderen speelden 
zelf al een instrument, maar om 
al die instrumenten bij elkaar te 
zien, is toch wel erg bijzonder. 
Moe van enthousiasme en ple-
zier verlieten de kinderen het 
theater. Het slotconcert waar 
ruim twee maanden hard voor 
geoefend is, was met groot suc-
ces en plezier afgesloten.

VluchtelingenWerk Nederland 
wil muziek inzetten om kinderen 
die leven op een AZC wat meer 
plezier te geven. Met dit project, 
Samenspel genaamd, dat on-
dersteund wordt door het Euro-

pees Vluchtelingenfonds, wordt 
geprobeerd de kinderen af te lei-
den van de spanningen en on-
zekerheden die het leven op een 
AZC met zich meebrengt. Deze 
kinderen bevinden zich vaak in 
een onzekere situatie omdat ze 
niet weten hoelang ze nog kun-
nen wonen waar ze wonen en 
of ze wellicht terug moeten naar 
hun land van herkomst. Het ma-
ken van muziek is een manier 
om die spanningen even los te 
laten en helemaal kind te zijn. 
 
Dorien Cramer
Vrijwilliger

Koningin Máxima genoot mee met de kinderenBoven: instrumenten horen en voelen

...

KoninKlijK bezoeK slotconcert ‘samenspel’ (vervolg van pagina 2)

Samenspel zal ook in het najaar 
van 2014 en het voorjaar van 
2015 georganiseerd worden. 

Voor dit project zijn we op zoek 
naar vrijwillig(st)ers die een in-
strument bespelen en het leuk 
vinden om dit instrument in het 
najaar van 2014 te introduceren 
aan kinderen op de AZC-scho-
len Oude Pekela, Bellingwolde, 
Ter Apel en Delfzijl. Heb je zelf 
interesse of ken je iemand die 
een instrument bespeelt en dit 
leuk zou vinden? Neem dan 
contact op met Veronika Flegar: 
vflegar@vwnn.nl

mailto:vflegar%40vwnn.nl?subject=
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afsluiting vluchtelingenwerK harlingen

Team Harlingen 

bevrijdingsfestival

Op maandag 5 mei 2014 werd 
in Assen de vrijheid bij de Bag-
gelhuizerplas op het Bevrij-
dingsfestival Drenthe gevierd. 
VluchtelingenWerk Nederland 
kreeg van de organisatie een 
mooie plek op het Plein van 
de Vrijheid samen met andere 
goede-doelen-organisaties zo-
als Amnesty International en 
het Huus van de Taol. 
Premier Rutte bezocht na de 
landelijke opening van de be-
vrijdingsfestivals het plein. Bij 
onze stand werden gesprekken 
gevoerd, donateurs geworven 
en het 5 Mei-spel gespeeld. 
Het was zo nu en dan zo gezel-
lig bij het spel, dat er lange rijen 
kinderen stonden te wachten 
om hun kunsten te laten zien. 
 

Ook was er een bescheiden 
opbrengst voor het Humani-
tair Fonds door verkoop van 
diverse producten. Op deze 
prachtige zonnige dag hielpen 
stagiairs, vrijwilligers en mede- 
werkers uit Assen en Groningen 
mee om VluchtelingenWerk te 
presenteren.

Jitske Klok
Vrijwilliger

Eind 2011 was de nood hoog 
bij de gemeente Harlingen, 
waar de achterstand groot was 
bij de taakstelling huisvesting 
statushouders. Enkele jaren 
daarvoor was  de subsidierela-
tie in Harlingen (en Franeker) 
beëindigd. Toen  er ook nog  
herverstigde vluchtelingen ge-
huisvest moesten worden werd 
er wederom  een beroep ge-
daan op VluchtelingenWerk.  

Maar natuurlijk! Een offerte 
werd gemaakt en los maar! 
Wat hebben Foke en Pieter 
plus de nieuwe vrijwilligers het 
druk gehad om de achterstand 
in te lopen.  
Nu halverwege 2014 is de 
achterstand weggewerkt en 
de subsidie weer stop  gezet,  
iedereen tevreden! Beetje zuur 
voor ons  natuurlijk, het draai-
de lekker in Harlingen. Echter 
met een goed gevoel hebben 
wij  de cliënten ‘warm’ kunnen 

overdragen  aan Welzijn De 
Skûle. Het gaat uiteindelijk 
om het belang van onze doel-
groep.
Begin juli  heeft het team deze 
periode afgesloten met een ui-
tje naar Vlieland, een schitte-
rende dag! Heerlijk gefietst op 
het eiland, strandwandeling, 
lekkere lunch, terrasje, zon, zee 
en zaligheid! Zelfs nog enkele 
Tall Ships gezien!  

Node neem ik afscheid van 
team Harlingen, een prachtig 
stel mensen, ook van  de vrij-
willigers die niet mee konden.  
Allen reuze bedankt voor jul-
lie inzet de afgelopen jaren! 
Gelukkig blijven enkele van 
jullie gewoon doorwerken  bij 
VWNN op een andere locatie. 
Het ga jullie goed, fijne zomer 
en tot ziens!
En een hartelijke groet!

Seppy de Vries
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actuele ontwiKKelingen

Beste VluchtelingenWerkers,

De afgelopen periode is er 
weer veel gebeurd. Door de 
hoge instroom zijn verschillen-
de locaties voor asielzoekers 
geopend. 
Ik heb zelf een intensieve voor-
lichting in de POL Uithuizen 
meegemaakt en een rondlei-
ding gekregen in Veenhuizen. 
Elders in Nederland worden 
veel kazernes en gevangenis-
sen omgebouwd tot... niet echt 
een fijne plek om gehuisvest 
te worden als je net gevlucht 
bent.
 
Veel aandacht is besteed aan 
het kinderpardon. Het kinder-
pardon mag van de rechter 
minder strikt worden uitgevoerd 

als staatssecretaris Teeven wil, 
maar Teeven is tegen deze uit-
spraak in hoger beroep gegaan. 
Een spannende periode voor 
de gezinnen die het betreft... 

Op WereldVluchtelingendag is 
het project Taal in Beweging 
afgesloten op een prachtige 
plek in Drenthe. Veel taalkop-
pels (vluchteling en taalcoach)  
waren aanwezig en hebben 
genoten van de bijeen komst. 
De inburgering start in steeds 
meer gemeenten, dicht bij de 
vluchteling. 

In het laatste communiqué 
hebben jullie kunnen lezen dat 
tijdens de Verenigingsraad van 
26 juni een principe-akkoord is 
gesloten om tijdens de Vereni-

gingsraad van 27 oktober het 
voorgenomen besluit te nemen 
dat we het Verenigingsmodel 
verder uit gaan werken.
 
VluchtelingenWerk wordt wel 
een andere vereniging, een 
vereniging vanuit de één-orga-
nisatie-gedachte, waardoor we 
effectiever kunnen werken en 
daardoor beter in staat zijn de 
missie van VluchtelingenWerk 
te realiseren.

Ik wens iedereen een zonnige 
zomer toe en hoop jullie allen 
op 8 oktober op de medewer-
kersdag te ontmoeten.

Christine Hillemans
Directeur VWNN

Overhandiging pc’s door twee Odd Fellows,
wie van de drie ;-)

computers overhandigd aan vwnn

Donderdag 19 juli werden 11 
goede gebruikte computers 
overhandigd aan Vluchtelingen- 

Werk Noord- Nederland,  regio 
Groningen Oost. Deze werden 
geschonken door de Stichting 
Kinderopvoeding in Gronin-
gen,  onderdeel van de De 
Drie Schakels Loge No. 7 van 
de Independent Order of Odd 
Fellows. 

De computers kwamen vorig 
jaar vrij na een reorganisatie, 
maar moesten worden ont-
daan van oude software en 
worden voorzien van moderne 
software. De 11 computers  
zijn zeer welkom en zullen 
vooral hun bestemming vinden 

bij nieuwkomers met kinderen, 
die dit niet uit bestaande rege-
lingen kunnen betalen.
 
Dit om vooral de schoolgaande 
kinderen te ondersteunen, om-
dat een PC onmisbaar is voor 
school, maar ook een stimu-
lans voor het hele gezin om het 
Nederlands beter te leren.
Twee computers hebben intus-
sen hun bestemming al gevon-
den, de overige zullen hun weg 
ook gauw vinden!

André Pathuis
Coördinator Groningen Oost 
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biKe2unite: een succes!

De sponsorfietstocht Bike2-
Unite van 23 mei in Noord Ne-
derland was een succes.
 
De drie tochten die op deze dag 
plaatsvonden in de provincies 
Drenthe, Groningen en Fries-
land hadden als doel om zoveel 
mogelijk geld bij elkaar te trap-
pen voor het herenigen van 
vluchteling-gezinnen, die vaak 
al jaren niet meer bij elkaar 
kunnen zijn door een gebrek 
aan financiële middelen. 
Wij als VluchtelingenWerk 
Noord-Nederland vinden dit on- 
acceptabel en hiermee waren 
een heleboel deelnemers en 
sponsoren het eens, blijkend 
uit het enthousiasme waar-
mee de fietsers de kilometers 
hebben afgelegd en de gulle  
gaven van hun sponsoren.  

En het resultaat mag er zijn,  
in de drie noordelijke provincies 

hebben de deelnemers van 
Bike2Unite, door weer en wind 
fietsend, bijna 7.000 euro bij 
elkaar gefietst! Dat is een fan-
tastisch eindbedrag waarmee 
vele gezinnen zullen worden 
herenigd. 
Een groot compliment voor de 
deelnemers, hun sponsoren 
en de bedrijfssponsoren is dan 
ook zeker op zijn plaats.

Tocht Uitgelicht: Drenthe
In Drenthe druppelden de 
eerste deelnemers rond 
10.00 uur binnen bij het  
integratiekantoor in Emmen. 
Het druppelen was letterlijk 
want het miezerde buiten. 
Gelukkig mocht dat de pret niet 
drukken: de ongeveer vijftien 
deelnemers stapten vol goede 
moed, opgewarmd door een 
kop koffie, op de fiets en gingen 
op weg. Ongeveer anderhalf 
uur later kwamen de deel-

nemers enigszins verregend 
maar nog steeds in zeer goede 
doen aan bij Molen de Hoop in 
Sleen, de lunchlocatie van de 
tocht in Drenthe. Opgevangen 
door vrijwilligers van VWNN en 
van de Stichting Sleenermolen 
konden zij gelijk aanschuiven 
voor de lunch, muzikaal bege-
leid door het duo Hans Gron-
del en Marissa Linneman. 

De heerlijke lunch, de prachtige 
muziek en het enthousi-
asme waarmee Lex Stax,  
penningmeester van de stich-
ting, kon vertellen over de his-
torie van de molen leidde ertoe 
dat de deelnemers zich pas na  
anderhalf tot twee uur weer 
konden losrukken van deze 
pittoreske locatie.
De volgende stop van Bike2-
Unite in Drenthe was het asiel-
zoekerscentrum in Zweeloo, 
waar de deelnemers de regen-
pakken konden laten opdrogen 
en op konden warmen met een 
kop koffie en thee.
 
Nadat Nico Wever aan de deel-
nemers had uitgelegd wat er 
precies op het AZC gebeurt en 
welke rol VWNN speelt stap-
ten de fietsers weer op voor 
het langste deel van de route, 
de terugtocht naar Emmen. 
Later dan verwacht, er werd 
spontaan een bosrijke route  
uitgezet door één van de deel-
nemers, kwamen de fietsers 
terug bij het startpunt. 
(Vervolg op pagina 6) Deelnemers in Drenthe klaar voor vertrek
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biKe2unite: een succes! (vervolg van pagina 5)

Na het napraten onder het ge-
not van lekkere hapjes gingen 
de deelnemers, moe maar vol-
daan, langzaam huiswaarts.

Vermeldingen
Het totaalbedrag is door vele 
kleine en grote sponsoren bij-
een gebracht. Hiervoor willen 
wij natuurlijk iedereen die heeft 
gesponsord, en met name  
diegenen die op de pedalen 
hebben gestaan voor gezins-
hereniging, ontzettend bedan-
ken. Degene die het meeste 
op hebben gehaald is het echt-
paar Bart en Marí Francissen, 
met een totaalbedrag van maar 
liefst 850 euro. Een ongehoord 
hoog bedrag. Zij zijn de win-
naars van het etentje dat zij, 
tezamen met twee gasten naar 
keuze, binnen het comfort van 
het eigen huis krijgen voor- 

Op 20 juni was het zover en 
stond de slotbijeenkomst van 
het Project Taal In Beweging op 
het programma. 
Mede dankzij de financiering 
van het Euro-pees integratie-
fonds en het Europees Vluch-
telingenfonds kon deze dag 
worden georganiseerd, als af-
ronding van het project waar-
bij uiteindelijk 165 succesvolle 
koppelingen zijn gerealiseerd. 
De locatie voor deze dag was 
Taribush Events in Dwingeloo. 
(Vervolg op pagina 7) 

geschoteld door Mamadou 
Congo. Gefeliciteerd!
Bike2Unite heeft op ons als 
organisatie een onuitwisbare 
indruk achtergelaten en wij 
denken, afgaand op de vele 
warme reacties die wij tijdens 

en na de tocht hebben binnen 
gekregen, dat dit ook geldt 
voor de deelnemers.

Floris te Boekhorst
Projectleider 
Werkervaringsplaats

Drentse deelnemers lunchten heerlijk in Molen De Hoop

Klompen maken, zo doe je dat

slotbijeenKomst taal in beweging
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slotbijeenKomst taal in beweging(Vervolg van pagina 6)

Na de 2e workshopronde ging 
dit feestje nog even verder en 
was er een heerlijke barbeque. 
Aan het eind van deze barbe-
que kreeg iedereen een goodie- 
bag uitgereikt, waar onder  
andere het slotmagazine in zat 
en werd de dag afgesloten.

Al met al een zeer geslaagde 
bijeenkomst en mooie afsluiting 
van het project Taal In Bewe-
ging, waarvan alle aanwezigen 
enorm hebben genoten.

Erika Suderee
Projectleider Taal In Beweging

Iedereen kon kiezen uit verschillende workshops

Uiteindelijk waren er 92 aanmel-
dingen voor de slotbijeenkomst. 
Na een gastvrije ontvangst 
op de locatie stond het officiële 
gedeelte op het programma. 

Tijdens het officiële gedeelte 
werden de resultaten van het 
project benoemd, het slot- 
magazine gepresenteerd, een 
gedicht uit het slotmagazine 
voorgedragen en kwam er een 
NT2 docent aan het woord. 
Daarna volgde de lunch. 

Na de lunch kon iedereen kie-
zen uit verschillende workshops 
zoals: een groepsschilderij 
maken, een kompastocht met 
een geit, een excursie met een 

boswachter, een krantenspeur- 
tocht, boogschieten, demon-
stratie klompen maken, etc.

Het was leuk om te zien dat er 
ook tijdens de slotbijeenkomst 
nog volop werd gewerkt aan 
het verbeteren van het taal-
niveau en het uitbreiden van de 
woordenschat van de cliënten.
Na de eerste workshopronde 
was er een pauze met een hapje 
en een drankje. Een van de deel-
nemers sloot zijn mobiel aan op 
de geluidsinstallatie, die eer-
der voor het officiële gedeelte 
was gebruikt, en zo hadden we 
muziek. 
Er werd gedanst, gelachen en 
veel met elkaar gepraat.
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vormgeving: Terp 10 Communicatie 8.

medewerKersdag 2014

nieuw boeK van coco

Deze vindt plaats op 8 oktober 
in Nieuw Allardsoog te Bakke-
veen (13.30 – 20.00 uur).

Toetstheater zal op deze dag 
de aftrap doen van een serie 
interactieve theatervoorstellin-
gen in het kader van ‘Tools voor 
vrijwilligers bij begeleiding van 
terugkeer’. 
De voorstellingen zijn met in-
breng van VWNN vormgege-
ven. Het doel is om op een 
laagdrempelige manier onze 
vrijwilligers te laten kennis ma-
ken met terugkeerbegeleiding 
en tevens vaardigheden op te 
laten doen op dat gebied.
VWNN kan dit financieren 
dankzij een budget van de 
Postcode Loterij (Programma-
gelden 2014).

Toetstheater is spannend en 
verrassend. Als publiek kun je 
meebepalen wat er gebeurt op 
het podium. Acteurs laten las-
tige situaties zien uit de praktijk 
van VluchtelingenWerk. Hoe 
zou jij dit aanpakken? Wat is jou 
advies aan de hoofdrolspeler? 
Onder begeleiding van de ‘joker’ 
zoekt het publiek samen met 
de acteurs naar oplossingen. 

De voorstelling zal op 8 oktober 
twee keer uitgevoerd worden.
De overige activiteiten zijn nog 
niet bekend. Deelnemers zullen 
in ieder geval keuze hebben 
uit serieuze workshops en ont-
spanning. De omgeving nodigt 
uit tot wandelen of buiten zitten.
Zoals gebruikelijk wordt de mid-
dag afgerond met een buffet.

Nadere informatie over het pro-
gramma en aanmelden volgt 
begin september.

Een langere en uitgebreidere 
versie van het Toetstheater 
met ‘Tools voor vrijwilligers bij 
begeleiding van terugkeer’ zal 
in 2014 nog op drie locaties 
in Noord-Nederland gespeeld 
worden.
Hierbij komen verschillende 
praktijk voorbeelden aan bod, 
zowel van AZC’s, Gezins- 
locaties, als situaties in de  
gemeenten en in de VBL  
(VrijheidsBeperkende Locatie).

Marianne Tiel

Coco Vewenda is een oud sta-
giaire van VWNN. Hij is een 
Nederlandse kunstenaar van 
Congolese origine.
Hij leeft en werkt inmiddels als 
kunstenaar en maatschappelijk 
werker in Brussel.

Zijn boek ‘Een brute boodschap 
via brute kunst’ gaat over de 
Democratische Republiek van 
Congo en vooral over politiek. 
Het woord ondersteunt in dit 
boek de kunst.

Binnenkort in onze bieb!

...een fijne zomer en goede vakantie gewenst !!!     

Iedereen...


