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Tweemaal per maand hebben ze 
samen een gezellige middag, de 
vrouwen uit Friesland en hun ‘zus-
ters’ uit Iran, Irak, Afghanistan, Ar-
menië, Azerbeidzjan en Somalië. 
Op een warme donderdag in mei 
staan 16 vrouwen klaar voor het 
jaarlijkse uitje ter afsluiting van het 
seizoen. Er wordt veel gelachen, 
bijgepraat in het Nederlands en 
daarom ook weer gelachen, en er 
worden ervaringen uitgewisseld. 
Zo basic, maar zo nuttig ook!

Wie wil er mee naar Luttelgeest? 
Een moment van aarzeling. Lut-
telgeest? Naar het opvang- en 

onderzoekscentrum daar, nee 
toch...? Maar Luttelgeest heeft 
meer te bieden. In de Orchidee-
enhoeve en de Vlindertuin zijn de 
oh’s en ah’s niet van de lucht. Het 
worden veel foto’s. Iedereen laat 

zich vereeuwigen met een bijzon-
dere bloem, schildpad of vlinder.
De uren gaan snel voorbij. Op de 
fruitteeltkwekerij, vlakbij, vertelt 
de boer hoe hij ook wijn en likeur 
maakt van de vruchten. Proeven 
mag, maar het ambachtelijke 
boerenijs is populairder. 

Met een zak vol appels, sinaas-
appels of een kaasje stappen ze 
weer in de warme auto´s. Integre-
ren door je samen, en deze vrou-
wen hebben daar een mooie vorm 
voor gevonden. In het volgende 
seizoen pakken ze de draad weer 
op. •
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Op uitnodiging van VWNN kwam 
op 26 april een groep beleids-
ambtenaren uit Noord Nederland 
naar Groningen voor de confe-
rentie ‘Vluchtelingen: meedoen in 
Nieuwe Stijl’. ‘Kardinale vragen’, 
noemde een van de deelnemers 
de vele veranderingen die op de 
driehoek gemeente-vluchtelingen- 
ondersteuners af komen. ‘Hier 
moeten we in gemeenteverband 
echt over nadenken.’

In 2011 voerden VWS, de MO-
groep en de VNG in zo’n 100 ge-
meente het programma Welzijn 
Nieuwe Stijl uit. Gemeenten en 
welzijnsinstellingen werken nu 
meer volgens de acht bakens van 
Welzijn Nieuwe Stijl, waarbij wordt 
ingezet op de (versterking van de) 
eigen kracht van alle burgers. 
In Noord-Nederland deed onder 
andere VluchtelingenWerk aan dit 
programma mee. Het program-
mabureau Welzijn Nieuwe Stijl 
organiseert momenteel meerdere 
bijeenkomsten om de werkwijze 
verder te implementeren. 
Tijdens deze middag stonden drie 
zaken centraal:
• De situatie en route van de 

vluchteling (en vragen die 
vluchtelingen (gaan) stellen)

• Vragen van gemeenten over 
de komende veranderingen in 
het sociaal domein

• En wat kan Vluchtelingen-
Werk hierin betekenen - voor 
de vluchteling

Over de conferentie verscheen 
een uitgebreid verslag voor alle 
aanwezigen en geïnteresseerden. 
U kunt deze downloaden vanaf 
http://www.vwnn.nl/10510 •

 

Onlangs is VWNN het keurmerk 
‘Blik op Werk’ toegekend – een 
waardevolle stap in de verdere 
professionalisering van onze 
werkzaamheden. Het keurmerk 
is gericht op de dienstverlenende 
branche. Het maakt kwaliteit op 
eenduidige wijze transparant en 
biedt garantie op kwaliteit. Niet het 
proces, maar de resultaten staan 
bij ‘Blik op werk’ centraal. Tevre-
denheid van opdrachtgever(s) 
en cliënten wordt gemeten en is 
voorwaarde voor het verkrijgen en 
behouden van het keurmerk. Ook 
wordt getoetst of 
keurmerkhouders 
goed omgaan met 
privacy en klachten 
serieus nemen. •

Louiza Saitova is de zingende 
ambassadrice van VWNN. In 
2003 ontvluchtte ze met man en 
kind het door oorlog geteisterde 
Tsjetsjenië. 

Vanuit het Friese Woudsend werkt 
ze nu als succesvol koordirigent, 
theaterartiest en muziekdocent. 
Maar haar vlucht, de angst en de 
mensensmokkelaars is ze niet 
vergeten. 

Omrop Fryslân portretteerde haar 
in de tv-documentaire ‘Ik wol it 
witte litte’ (ik wil het doorvertel-
len). De uitzending is op internet 
te bekijken via deze link: http://
www.omropfryslan.nl/fideo/ik-wol-
it-witte-litte-0 •

‘Hier moeten we echt over nadenken’

2.

KeurmerK Voor VWnnKracht uit muzieK

Tijdens de conferentie kregen 
alle aanwezigen een brief, op-
gesteld in het Somalisch. In de 
brief werd ze dringend verzocht 
zich in de pauze te melden bij 
deeqada 1 of 2, achterin de 
zaal. Was de brief  door de Ne-
derlandse context nog wel te 

begrijpen, het gesprek aan tafel 
verliep moeizamer. Een ambte-
naar was wel erg vlot met het 
afgeven van haar bankpasje, de 
andere ambtenaar wilde al met 
een € 5 biljet de leges betalen. 
Best verwarrend, zo’n bureau-
cratie in een vreemde taal! •
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Ze waren er inmiddels voor de 
derde maal, de tenten in Ter 
Apel. Op den duur 55 tenten en 
zo’n 300 uitgeprocedeerde asiel-
zoekers uit Irak, Somalië, Iran 
en Sudan. Ik ben er regelmatig 
geweest en heb geluisterd naar 
de mensen die er bivakkeer-
den. Soms konden we, achter de 
schermen, voor hen iets beteke-
nen in onze contacten met IND 
en COA, of de landelijke politiek. 

De conclusie dringt zich op dat 
we met betrekking tot uitgeproce-
deerde asielzoekers in Nederland 
een absurd systeem hanteren. De 
overheid beweert dat er een slui-
tend systeem is: ‘Niemand hoeft 
op straat’. Toch leven er duizen-
den ex-asielzoekers op diezelfde 
straat. ‘Eigen keus’, meent de 
overheid, want voor wie mee wil 
werken is er altijd plek in een Vrij-
heids Beperkende Opvanglocatie 
(VBL) of Gezinslocatie (GL). Kan 
iemand écht niet terug, dan is 
er de mogelijkheid van een aan-
vraag ‘Buitenschuld’. Voor wie 
ziek is kan via de motie Spekman 
een beroep worden gedaan op 
opvang. 

Op papier lijkt het sluitend. Alleen 
wie niet meewerkt, of zelfs tegen-
werkt, komt op straat te staan. Ei-
gen verantwoordelijkheid, eigen 
schuld. 

In de praktijk komen zieke men-
sen echter wél op straat te staan, 
de motie Spekman ten spijt. 
In de praktijk worden mensen, die 
niet terug kunnen, wel op straat 
gezet en wordt hun  ‘buitenschuld-
aanvraag’ niet gehonoreerd. Hele 
schrijnende zaken komen we als 
VluchtelingenWerk tegen. Moreel 
soms zo verwerpelijk, dat mede-
werkers van COA, IND of DT&V 
ons komen vragen of wij geen 
noodhulp kunnen organiseren!

Zolang de mogelijkheid bestaat 
zullen er aanvragen tot asiel wor-
den ingediend, gehonoreerd en 
afgewezen. Heel veel mensen, 
die een afwijzing ontvangen, ke-
ren terug. Er is echter ook een 
groep die vervolgens blijft ‘han-
gen’. In mijn ervaring zijn dit voor-
al mensen in extra kwetsbare situ-
aties: ziekte, relaties in Nederland 
en soms zelfs kinderen, mensen 
die psychisch in de war zijn en 
mensen uit landen met bijzonder 
onveilige gebieden zoals Irak en 
Somalië. 

Hoe langer hoe meer mensen, 
ook van COA, IND en DT&V, zijn 
om redenen van humaniteit en ef-
fectiviteit tegen het op straat zet-
ten van uitgeprocedeerde asiel-
zoekers. Het heeft geen positief 
effect op terugkeer naar land van 
herkomst. Het (over)leven op 
straat laat geen ruimte om stap-
pen te zetten naar terugkeer. 
Vaak ontbreken ook de papieren 
– en dat maakt terugkeer vaak on-
mogelijk. Bovendien: hoe humaan 
is het om uitgeprocedeerde asiel-
zoekers het dak boven hun hoofd 
te ontnemen? Ziekte, uitbuiting en 
onveiligheid liggen op de loer. 

De vooronderstelling dat ‘men’ 
wel vertrekt, als ‘men’ als illegaal 
op straat wordt gezet, klopt niet. 
Het systeem is niet sluitend, niet 
humaan en niet effectief. De over-
heid weet dat allang. Het wordt 
tijd dat openlijk toe te geven, want 
ook komende nacht slapen weer 
medemensen op straat.

Klaas Harink •

Tenten in Ter Apel 
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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 Frys-
lân, Groningen en Drenthe. 

 Klaas Harink
 Directeur / Manager Asiel
VWNN is actief in elke Centrale  
Opvang in Noord-Nederland. Wij 
dragen bij aan rechtvaardige en 
zorgvuldige procedures. 

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

 Ger Meijer
 Manager Projecten
Onze projectontwikkelaars vertalen 
wensen van cliënten, samenleving 
en overheid in concrete projecten.

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. 

4.

primeur in assen

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

Een vluchteling met een verblijfs-
vergunning moet inburgeren. Het 
afleggen van het ‘Staatsexamen 
Nederlands als tweede taal’ (NT2) 
is één van de mogelijkheden om 
aan deze verplichting te voldoen. 
Voor migranten uit de Europese 
Unie die in ons land een nieuw 
bestaan willen opbouwen, is het 
examen ook een goed uitgangs-
punt voor het volgen van oplei-
dingen of het vinden van werk in 
Nederland.

VWNN startte afgelopen najaar in 
Assen een cursus voor mensen 
die zich willen voorbereiden op 
het Staatsexamen. Deelnemers 
hoeven nu niet (meer) enkele 
malen per week naar Groningen 
te reizen. Werkplein/Baanzicht is 
nauw betrokken bij de pilot. Het 
is een intensieve cursus die van 
cursisten, docenten en taalvrijwil-
ligers veel inzet vraagt. Alle vier 
examenonderdelen worden thuis 
en in de les getraind: lezen, schrij-
ven, luisteren en spreken. 

De plaatselijke vrijwilligersafdeling 
van VWNN werd vrijdag 15 juni 
beloond met de vrijwilligersprijs 
van Ooststellingwerf. Met deze 
nieuwe prijs waardeerde de ge-
meente onze grote, langdurige in-
zet voor de samenleving. De jury 

roemde de vele vrijwilligers die al 
zo lang betrokken zijn bij de orga-
nisatie en zulk belangrijk, prak-
tisch werk doen.
Drie oudgedienden namen de 
prijs van 2000 euro dankbaar in 
ontvangst. •

Een van de deelnemers in As-
sen is Martin Granec (31) uit 
Slowakije. 

Via VWNN volgde hij eerst 
een instap(taal)cursus voor 
vluchtelingen en migranten die 
moeten of willen inburgeren. 
‘Op mijn werk bij Hotel Van 
der Valk zijn er veel meer mo-
gelijkheden als ik de taal goed 
beheers. Communicatie met 
gasten en collega’s is heel be-
langrijk. Collega’s helpen me 
door me te verbeteren. En van 
mijn nichtjes van 7 en 14 jaar 
leer ik veel.’ Martin weet nog 
niet wat hij gaat doen als hij 
het diploma op zak heeft. ‘Dit 
is een start, geen eindpunt.’  •

ooststellingWerf Waardeert VWnn


