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VWNN besteedt de komende tijd 
extra aandacht aan inburgering.  In 
heel Nederland biedt Vluchtelingen- 
Werk inburgeringstrajecten aan vol-
gens dezelfde visie en methodiek. 
De organisatie biedt vluchtelingen 
een combinatie van individuele 
aandacht door actieve taalcoaches 
én groepsbijeenkomsten onder  
leiding van een NT2 docent. 

Wanneer een vluchteling naar een 
andere gemeente verhuist, kan hij 
of zij zonder grote onderbreking 
de inburgering vervolgen bij een  
andere VluchtelingenWerkgroep.  
De organisatie biedt daarmee één 
doorlopend inburgeringstraject.
Naast de inburgering kunnen vluch-
telingen ook bij VWNN terecht voor 
alfabetisering. •

Wie slaagt voor zijn inburgerings-
examen is prima in staat een  
gesprekje met de buren aan te 
knopen of een kort briefje te schrij-
ven. Voor een leuke baan of een 
studie is het niveau echter nog  
onvoldoende. Daarom biedt VWNN 
vluchtelingen cursussen aan die 
hen voorbereiden op staats- 
examen NT2. 
Wie hiervan programma 1 haalt 
heeft voldoende niveau voor  
onderwijs op MBO niveau. 
Met programma 2 is ook HBO of 
Universiteit mogelijk.
De cursisten blijken uitermate  
gemotiveerd om via de cursus hun 
netwerk te verbreden, beter te inte-
greren, vrijwilligerswerk te doen of 
een reguliere baan te vinden. •

1.

Voorlees- 
Express

activiteiten en projecten van VluchtelingenWerk Noord-Nederland voor medelanders en lokale samenleving

2
Nooit te oud 
om te  
integreren

2
Dé leraar van 
Nederland

3
www.VWNN.nl 
in het nieuw 

4
De kracht van 
lokale 
rolmodellen 

4

9
zomer 2013 VluchtelingenWerk(t)

Inburgeren bij / integration training from
VluchtelingenWerk Nederland

Slagen door kwaliteit!
www. vluchtelingenwerk.nl

Inburgeren met VWNN STAATSEXAMEN NT2



zomer 2013, jaargang 5, Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland

Kun je te oud zijn om te integre-
ren? VWNN denkt van niet. In 
die gedachte staat ze niet alleen, 
want samen met lokaal ouderen-
werk bedacht ze het project ‘Nooit 
te oud om te integreren’. 
In Assen, Lemmer en Emmen 
draait het al op volle toeren. Met 
vijftien bijeenkomsten en tal van 
activiteiten krijgen deelnemers  
informatie over de ouderenzorg in 
ons land. 
Enthousiaste vrijwilligers bieden 
informatie over voeding, ouder 
worden en ouderenzorg. Deel-
nemers maken ook kennis met 
de ouderenadviseur uit hun wijk. 
WMO consulenten geven prakti-
sche informatie.
Het programma voorziet ook in  
excursies aan zorginstellingen 
in Assen, Lemmer en Emmen, 

maar ook aan organisaties die 
in wijken activiteiten voor ou-
deren organiseren. Tijdens de 
laatste vijf bijeenkomsten staat 
ontmoeting centraal. Autoch-
tone en allochtone ouderen 

vertellen elkaar verhalen van 
vroeger en leren op die manier 
van elkaars culturen. In Emmen 
starten deze ontmoetingen op 18 
juni. Lemmer is er al volop mee 
bezig. •

Nooit te Oud

2.

VWNN helpt sociaal geïsoleerde 
autochtone en allochtone mannen 
aan nieuwe contacten en bezig- 
heden. Hiervoor riep ze het  
project Mankracht in het leven. 
Mannen die langdurig thuis zitten 
door werkeloosheid, pensioen, 
taken als mantelzorger én mannen 
die nieuw zijn in Nederland, 
krijgen de kans met diverse  
activiteiten een eigen netwerk 
op te bouwen. Mankracht Roden  
bezocht maandag 29 april golfclub 
Holthuizen en bezocht eerder de 
voetbalwedstrijd FC Groningen-
ADO Den Haag. Op het programma 
staan ook koffiemiddagen, vrijwil-
ligerswerk en  bezoeken aan lo-
kale verenigingen en bedrijven. •

Twintig kleine artiesten schilder-
den in het kantoor van VWNN. De 
schilderijen worden geëxposeerd 
en geveild ten bate van de lokale 
Voorlees-Express in Emmen. •

MET MANKRACHT AAN
HET GOLFEN

De komende drie jaar kunnen 180 
vluchtelingengezinnen in Noord-
Nederland profiteren van de Voor-
leesexpress. Bij dit project komt 
een vrijwilliger van VWNN een 
half jaar lang bij een gezin thuis 
om voor te lezen aan kinderen. 
Vrijwilligers betrekken ouders en  
andere gezinsleden bij het voor-
leesritueel, zodat die het daarna 
over kunnen nemen. Het gezin 
maakt ook kennis met de bibliotheek 
en krijgt een gratis abonnement.  
De Taalexpress bevordert de taal-
ontwikkeling van kinderen, prikkelt 
de fantasie en vergroot zowel de 
woordenschat als het gevoel voor 
de Nederlandse taal. Zo krijgen  
kinderen meer kans op school. •
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Dit voorjaar kreeg VWNN een nieuwe 
directeur. Begin februari nam  
Christine Hillemans het stokje over 
van Klaas Harink. Christine werkt al 
jaren bij VluchtelingenWerk. 
Eerst als directeur van Vluchtelingen- 
Werk Drenthe en in 2009 — na de 
fusie tot VWNN — als manager 

Integratie van VWNN. De inzet 
voor en betrokkenheid bij mensen 
die huis en haard moesten ver-
laten vanwege oorlog, politiek  
geweld, hun seksuele geaardheid, 
ras of religie, blijft onveranderd. 
VWNN steunt hen en blijft hun be-
langen behartigen. •

Op de website www.uitdeverf.nl  
staan tal van nieuwsgierig makende 
projecten, initiatieven en verhalen. 
Een ervan gaat over ‘Amin ontdekt 
Nederland tijdens zijn inburge-
ring’. Het staat vol anekdotes over 
kookmelk, bureaucratie en fietsen 
in Athene. Amin verhaalt ook over 
Mamadou Congo. Mamadou werkt 
bij VWNN en Amin zegt over hem 
‘Ik weet niet hoeveel prijzen er 
bestaan voor de beste leraar van 
Nederland maar van mij mogen ze 
allemaal naar Mamadou Congo’.
Een fragment uit het verhaal 
van Amin: ‘Al de eerste les ging  
Mamadou recht voor Amin staan, 

heel dichtbij en vroeg hem: ‘Amin, 
wat kan jij goed?’. Een moeilijke 
en spannende vraag. Na even na-
denken zei Amin: ‘Ik ben goed met 
mensen’.
‘Mamadou gaat geen onder-
werp uit de weg. Vragen over de  
Nederlandse politiek, over regels 
en gewoontes, over hoe man-
nen en vrouwen met elkaar om 
gaan, over hoe je je als moslim in  
Nederland thuis kunt voelen, over 
rechten en plichten. 
Mamadou geniet van de inbreng 
van zijn cursisten en stimuleert 
hen. Voor Amin is hij een groot  
cadeau in de inburgeringsfase.’ •

Dé leraar van Nederland

De webredactie van www.vwnn.nl 
telt af. Nog enkele dagen en ze gaan  
on-line met de nieuwe website. 

VWNN is niet de enige regio van 
VluchtelingenWerk die van website 
verandert. Ook andere regio’s zullen 
later volgen. Het idee achter de ver-
nieuwing is dat VluchtelingenWerk 
een herkenbaarder gezicht krijgt 
als alle regio’s er een vergelijkbare  
website op nahouden. •

Voor kinderen van vluchtelingen zit 
een vakantie er vaak niet in. Zelfs 
een bezoek aan de speciaal voor 

hen georganiseerde kindervakan-
tieweken is niet vanzelfsprekend. 
Vaak ontbreekt bij ouders het geld 
voor de reiskosten met bus of trein.
Met de sponsoractie ‘Zwem voor 
VWNN!’ haalt VluchtelingenWerk 
Noord-Nederland geld op voor de 
vluchtelingenkinderen. Ook de 
reiskosten van enkele kinderen 
sponsoren? Stort uw bijdrage op 
32.94.76.084. t.n.v. Vluchtelingen-
Werk Noord-Nederland. •

IN HET NIEUW:  VWNN.NL 23 JUNI, ZWEM VOOR VWNN

CHRISTINE HILLEMANS NIEUWE DIRECTEUR VWNN
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VluchtelingenWerk Noord-Nederland 
als organisatie 
Binnen VWNN werken ruim 1.000 
vrijwilligers, stagiairs en medewer-
kers ten behoeve van asielzoekers, 
vluchtelingen en migranten in  
Fryslân, Groningen en Drenthe. 

 Christine Hillemans
 Directeur / 
 Manager Integratie

VWNN streeft voor elke vluchteling 
en migrant naar maatschappelijke, 
sociale en economische Integratie. 

 
Ger Meijer
 Manager Projecten /
Manager Asiel

Onze projectontwikkelaars ver-
talen wensen van cliënten,  
samenleving en overheid in concrete 
projecten. VWNN is actief in 
elke Centrale Opvang in Noord- 
Nederland. Wij dragen bij aan recht-
vaardige en zorgvuldige procedures. 

Postbus 70212
9704 AE  Groningen
Friesestraatweg 191-3
9743 AC  Groningen
050 - 57 57 290
info@vwnn.nl / www.vwnn.nl

Wilt u ons helpen? Steun ons door 
donateur te worden, of maak uw gift 
over op rekening 3294.76.084 t.n.v. 
Stichting VluchtelingenWerk
Noord-Nederland te Groningen.

VluchtelingenWerk(t)
Nieuwsbrief voor samenwerkings-
partners, relaties en overheden. 
Redactie: Marianne Tiel
Vormgeving en eindredactie: 
Terp 10 Communicatie. 
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De kracht van lokale rolmodellen

Deze nieuwsbrief is gedrukt op 
100% recycled papier Reviva print 200grs

In tijden van onzekerheid neemt  
intolerantie vaak toe. Helaas is dat nu 
niet anders. Met het project Polrad 
wil VWNN polarisatie en radicalise-
ring onder burgers tegengaan. 
In het project – dat 14 maart van 
start ging – is volop ruimte voor  
bijzondere ontmoetingen. 
In de Mensenbieb krijgen men-
sen de ruimte hun nieuwsgierig-
heid naar anderen te stillen. Zoals  
iemand bij een bibliotheek een 
boek of een cd leent, leent hij 
bij De Mensenbieb een mens 
voor een bijzondere ontmoeting. 
De Mensenbieb maakt mensen  
bewust van hun eigen invalshoeken 
en vooroordelen en laat hen  
vervolgens over die vooroordelen 
heen stappen. Een andere plaats 
voor ontmoeting biedt Meet2Know. 
Het project brengt jongeren van 

verschillende achtergronden met 
elkaar in contact. Leerlingen van 
voortgezet onderwijs en MBO  
bereiden in dit project gezamenlijk 
met leerlingen van het Asielzoekers-
centrum excursies voor èn voeren ze 
uit. Twee trainers begeleiden de in  
totaal zeven bijeenkomsten.  Tijdens 
de eerste vier keer bijeenkomsten 
gaan de leerlingen met elkaar in 
gesprek over bijvoorbeeld sport of 
geloof. De laatste drie bijeenkom-
sten zijn gereserveerd voor drie  
excursies. 
VWNN evalueert Mensenbied en 
Meet2Know uitgebreid en stelt aan 
de hand daarvan het programma 
voortdurend bij. Zo ontwikkelt ze 
een methodiek waarin ontmoeting, 
samenwerking en gebruik van rol-
modellen in de activiteiten centraal 
staan. •

Taal leer je niet enkel uit een boek 
of in de klas. Vrijwilligers en deel-
nemers van het Taalcoachproject 
van VWNN trokken daarom in april 
naar themapark en openlucht- 
museum de spitkeet.  Ze volgden een 
workshop en later de twee gidsen 
die hen een rondleiding over het ter-
rein met plaggenhutten gaven. •

TAALCOACH IN SPITKEET


