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Inwoners van De Marne, Winsum, 

Stadskanaal, Pekela, Zuidhorn, 

Appingedam, Delfzijl, Kollumer-

land, Achtkarspelen, Ferwerde-

radiel, Leeuwarderadeel en het 

Bildt werden in september be-

naderd via de campagne ‘Weet 

u de weg?’. Landelijk onderzoek 

wijst namelijk uit dat veel men-

sen zich graag willen inzetten 

als vrijwilliger bij Vluchtelingen-

Werk. Te vaak is echter onbekend 

waar VluchtelingenWerk lokaal 

gevestigd is. De landelijke wer-

vingscampagne ‘Weet u de weg?’ 

wil daar een eind aan maken. 

Met ondersteuning van landelijke 

media werden de Groningers en 

Friezen opgeroepen zich als vrij-

williger of donateur van Vluchte-

lingenWerk in te zetten. Voor elke 

plaats werd de slogan aangepast: 

‘Weet u de weg in… Stadskanaal?’ 

(of een andere plaats)........ ‘Help 

dan een vluchteling op weg!’ De 

achterliggende gedachte is: uzelf 

weet als geen ander de weg in 

uw eigen woonplaats, terwijl die-

zelfde woonplaats voor een vluch-

teling soms op een doolhof lijkt. 

De campagne is een succes: er 

meldden zich al 40 nieuwe vrijwil-

ligers. In 2010 wordt ‘Weet u de 

weg’ dan ook naar veel andere 

gemeenten in Noord-Nederland 

uitgebreid.•

‘Voor een vluchteling 
lijkt uw woonplaats 
een doolhof’
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Veel gemeenten worstelen met 

een achterstand in hun taakstel-

ling mensen met een verblijfs-

vergunning te huisvesten. Nog 

lastiger blijkt het om alleenstaan-

de statushouders onder dak te 

brengen. Daarom publiceerde de 

VROM-inspectie afgelopen zo-

mer de ‘Handreiking Huisvesting 

Alleenstaande Statushouders’. 

De brochure biedt professionals 

die zich met de problematiek 

bezighouden handvatten en in-

spiratie. Sjoerd de Jong van de 

gemeente Hunze en Aa’s stelt in 

de brochure dat zijn gemeente 

dankzij geïntensiveerde samen-

werking op de goede weg is. Hij 

stelt: ‘Belangrijk is dat we nu be-

tere afspraken hebben met onze 

ketenpartners zoals de woning-

corporaties, VluchtelingenWerk 

en het COA.’ Hij heeft waarde-

rende woorden voor de inzet en 

kennis van de vrijwilligers van 

VluchtelingenWerk: ‘De lokale 

afdeling van VluchtelingenWerk 

is inmiddels goed geprofessiona-

liseerd en is het ‘smeermiddel’ in 

de keten. Zij doen de begeleiding 

van de statushouders als ze in 

de gemeente komen. De bege-

leiding is bijna driekwart van het 

werk dat nodig is om een status-

houder te huisvesten. Deze men-

sen verdienen een grote pluim.’ •

De Huiskamer van het project 

Perspectief biedt vluchtelingen 

een plek voor ontspanning en 

sociaal contact. En op zijn tijd 

ook voor feest! De Internationale 

Vrouwendag werd niet gevierd 

met speeches en politieke acti-

viteiten, maar met eten, muziek, 

dans en make-up. Leerlingen van 

het Alfa-College kwamen langs 

om haren te kappen. Vervolgens 

nam ook een aantal cliënten het 

haar van anderen onder handen. 

In mei en augustus stonden Ango-

la en West Afrika centraal. Cliën-

ten uit deze landen organiseerden 

enkele gezellige bijeenkomsten 

voor vluchtelingen en ex-Ama’s 

met en zonder verblijfsvergunning. 

Zo ontstond tussen de muziek en 

de warme maaltijd een waarde-

volle informatie-uitwisseling tus-

sen de gasten met betrekking tot 

verblijf in Nederland, terugkeer, 

werkgelegenheid en onderwijs. •

pluim 
Voor VWnn

perspeCtief in de Huiskamer

VWNN betrekt 
nieuw pand 
In de loop van september heeft 
VluchtelingenWerk Noord-
Nederland het tijdelijke 
onderkomen aan de Pleiadenlaan 
in Groningen verruild voor een 
pand aan de Friesestraatweg 
191-3. Ook alle activiteiten van 
VluchtelingenWerk in Groningen-
stad zijn hier ondergebracht, net 
als het project Perspectief en de 
Gezinshereniging.  
Het nieuwe adres, aan de west-
elijke rondweg, is uitstekend be-
reikbaar en biedt – voor dezelfde 
huurkosten – meer ruimte voor 
bijvoorbeeld trainingen en bij- 
eenkomsten. 

“VluchtelingenWerk is het 
‘smeermiddel’ in de keten”
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Vakantie is voor kinderen van 

vluchtelingen niet weggelegd. 

De zomervakantie betekent voor 

hen zes weken lang verveling in 

het asielzoekerscentrum (AZC). 

VluchtelingenWerk Nederland 

organiseert daarom al jarenlang 

zo’n 50 kindervakantieweken. 

Enkele duizenden donateurs van 

VluchtelingenWerk en de Natio-

nale Postcode Loterij maken de 

vakanties financieel mogelijk.

Via VWNN gingen in 2009 bijna 

100 kinderen een weekje weg, in 

de leeftijd van 5 tot en met 17 jaar. 

Een aantal van hen was al eerder 

mee geweest en meldde zichzelf 

aan, samen met vrienden of vrien-

dinnen. Ook werden deelnemers 

Toch vindt VluchtelingenWerk dat 

ons land asielzoekers niet zo moet 

willen opvangen. Elke privacy ont-

breekt: vanaf de stapelbedden kijk 

je bij de buren in de kamer. Afgelo-

pen zomer was het binnen onaan-

genaam heet en de toiletgroepen 

stonken; ’s winters zal het juist 

Vluchtelingen proeven 
vrijheid op Vlieland

Tenten in Oude Pekela 
In Oude Pekela worden momenteel 200 asielzoekers gehuisvest in twee 
grote witte tenten. Binnen vormen schotten van 2 meter hoogte kleine ka-
mertjes voor 5 personen. De tenten zien er netjes uit en er is goed na-
gedacht over brandalarmen, toegang voor de brandweer en dergelijke. 

Productaanbod
VWNN organiseert en begeleidt 
trajecten voor asielzoekers, vluch-
telingen en migranten. Op verzoek 
ontwikkelen wij ook projecten op 
maat. Voorbeelden uit ons huidige 
aanbod zijn:

• Arbeidsmarkttraining: 
Training over arbeidscultuur en 
solliciteren.

• Steunpunt Perspectief:  
Begeleiding van (ex)AMA’s  
(juridisch, maatschappelijk en  
bij terugkeer).

• Shahrezade:  
Empowerment van vluchtelingen-
vrouwen door intervisie en door 
trai ning.

• De bestorming van Fort Europa: 
 Nederlanders kruipen in de huid 
van een vluchteling.

• Wereldburgers (i.s.m. COS): 
Vluchtelingen/migranten en 
au tochtonen ontdekken elkaars 
wereld. 

• Cultuurproeven met de buren:
Duurzame contacten door 
streekgebonden activiteiten.

• Netwerkproject: 
Maatjes introduceren nieuwe 
Nederlanders in hun netwerk.

• Nieuwe vluchtelingen maken 
kennis met cultuur in de Provincie 
Groningen: 
5 maanden op verkenning door de 
Nederlandse cultuur.

• Sport Kleurt:
Vluchtelingen actief als lid of vrij-
williger bij sportverenigingen. 

Interesse? Meer informatie via onze 
contactpersoon in uw regio. Kijk op 
www.vwnn.nl

onaangenaam koud zijn. Door de 

gehorige tenten is van een goede 

nachtrust geen sprake. Inmiddels 

is toegezegd dat asielzoekers 

maximaal zes weken hoeven te 

verblijven in de tenten – eufemis-

tisch ‘paviljoens’ genoemd. VWNN 

houdt de vinger aan de pols. •
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opgegeven door medewerkers 

en vrijwilligers van VWNN, het 

COA, de Kinderwoongroepen van 

Stichting Jade en het Nidos. De 

vakanties werden georganiseerd 

door de YMCA. Vlieland en Leus-

den waren de favoriete bestem-

mingen. VWNN wil er voor zorgen 

dat de kinderen ook in 2010 weer 

een week er tussenuit kunnen. •

asielzoekers geHuisVest

Foto: Klaas Harink
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Op initiatief van VWNN dis-

cussieerden meer dan tachtig 

politici, vertegenwoordigers van 

Emplooi en VluchtelingenWerk, 

UWV-medewerkers en ambte-

naren over de vraag: Hoe ver-

kleinen we voor vluchtelingen 

de afstand tot de arbeidsmarkt? 

Onder andere Lenneke Moole-

naar, beleidsmedewerker sociaal-

economische participatie, en Edu-

ard van Zuijlen, burgemeester van 

Menterwolde, lieten hun licht over 

de problematiek schijnen. Aynur 

Polat, senior projectleider arbeids-

participatie, schetste de mogelijk-

heden van de Stagecarrousel. 

Per regio bespraken de medewer-

kers van de diverse organisaties 

hoe ze individuele vluchtelingen 

vooruit kunnen helpen. UWV 

WERKbedrijf en Vluchtelingen-

Werk maakten in dat kader de 

afspraak veel nauwer te gaan sa-

menwerken. •

VluchtelingenWerk 

Noord-Nederland 

Binnen VWNN werken 600 vrijwilli-

gers, stagiaires en medewerkers 

ten behoeve van asielzoekers, 

vluchtelingen en migranten in Frys-

lân, Groningen en Drenthe. 

Asiel: wij dragen bij aan rechtvaar-

dige en zorgvuldige procedures. 

VWNN is actief in elke Centrale 

Opvang in Noord-Nederland. Inte-

gratie: VWNN streeft naar maat-

schappelijke, sociale en economi-

sche Integratie van elke vluchteling 

en migrant. Projectbureau:  onze 

projectontwikkelaars vertalen wen-

sen van cliënten, samenleving en 

overheid in concrete projecten.

 Klaas Harink

 Directeur

 Ger Meijer

 Manager Projecten

 Christine Hillemans

 Manager Integratie

Adresgegevens

Postbus 70212

9704 AE  Groningen

Bezoekadres:

Friesestraatweg 191-3

9743 AC  Groningen

Tel. 050-5757290

info@vwnn.nl / www.vwnn.nl

VluchtelingenWerk(t)
is een nieuwsbrief van VWNN voor 

samenwerkingspartners, overheden 

en andere relaties. 

Eindredactie en vormgeving: 

Terp 10 Communicatie. 

Reacties zijn welkom bij 

info@vwnn.nl

4.

Van pardon naar werk

In 2008 startte VWNN het Net-

werkproject in Friesland. Vluch-

telingenWerk koppelde  deelne-

mers aan een inwoner, een bedrijf 

of organisatie die hun netwerk 

openstelden voor de vluchteling. 

Op deze manier werden niet min-

der dan 140 koppels gevormd. 

Tientallen vrijwilligers en organi-

saties zetten zich belangeloos in. 

Het project werd dit jaar in Thea-

ter Romein te Leeuwarden fees-

telijk afgesloten. Met reden, want 

de meeste deelnemers behaalden 

hun doelen, uiteenlopend van ori- 

ëntatie op een baan in de horeca 

tot een job bij een garagebedrijf. 

Sommige deelnemers hadden 

geen concreet doel, maar ge-

netWerkprojeCt blijkt suCCesformule

afstand arbeidsmarkt 
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bruikten het project om hun moge-

lijkheden te onderzoeken. Zo niet 

Adel Karji uit Syrië. Hij was in zijn 

land bijna twintig jaar opticien en 

liep via het Netwerkproject stage 

bij Het Huis van Slooten in Dok-

kum. Die verlengde de stage zelfs 

met een aantal maanden, om hem 

de tijd te gunnen de grote verschil-

len in werkwijze onder de knie te 

krijgen. Dus: netwerken werkt! •
Deze nieuwsbrief is gedrukt op 
100% recycled papier Reviva print 200grs


