
Deze nieuwsbrief verschijnt in het kader van 
de activiteiten van VluchtelingenWerk op het 
gebied van terugkeer. Dit betreft zowel de 
AMIF gesubsidieerde projecten Een Nieuw 
Hoofdstuk en Met Opgeheven Hoofd, als onze 
reguliere terugkeer begeleiding, gesubsidieerd 
door het Ministerie van V&J. 

VluchtelingenWerk Nederland en haar partner-
organisaties zijn lid van ERSO, een netwerk 
van NGO’s die zich bezighouden met terugkeer 
en re-integratie en intensief met elkaar 
samenwerken. Voor meer informatie zie:  
www.erso-project.eu

VluchtelingenWerk Nederland begeleidt en ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers.  
Ook als na een zorgvuldige procedure blijkt dat zij hier niet mogen blijven.  
In deze nieuwsbrief nemen we jullie mee over de grens. Aan de hand van persoonlijke 
terugkeerverhalen laten we zien wat onze partnerorganisaties ter plekke voor 
(uitgeprocedeerde) asielzoekers kunnen betekenen. We stellen de consulenten Land van 
Herkomst aan u voor die de schakel vormen tussen onze cliënten en de partnerorganisaties.

DEZE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT IN HET KADER VAN TERUGKEER

NIEUWSBRIEF 
TERUGKEER 

Let op: wijzigingen in budgetten bij terugkeer
 (Ex) asielzoekers die willen terugkeren naar hun land van herkomst kunnen nu gebruikmaken van 
verschillende terugkeerregelingen. Per 1 juli 2017 verandert een van deze regelingen: de HRT-bijdrage 
(Herintegratie Regeling Terugkeer). In plaats van 1750 euro voor een volwassene of amv’er en 880 euro 
voor een meereizend kind, is er voor beiden in deze regeling slechts 300 euro beschikbaar. De in natura 
vergoeding van € 1500 euro voor een volwassene of amv’er en 2500 euro voor een meereizend kind blijft 
wel bestaan. Cliënten die nog een beroep willen doen op de oorspronkelijke HRT-vergoeding, moeten zich 
vóór 1 juli a.s. inschrijven. VluchtelingenWerk kan daarbij helpen.

Terugkeerprojecten van VluchtelingenWerk

Met het project Een Nieuw Hoofdstuk 
begeleidt VluchtelingenWerk uitgeproce-
deerde asielzoekers. Samen met cliënten 
bespreken we de mogelijkheden: een 
eventuele (nieuwe) procedure, de conse-
quenties van illegaliteit en de mogelijk-
heden voor ondersteuning bij terugkeer. En 
we bekijken hoe we praktische en emotio-
nele drempels die terugkeer belemmeren 
kunnen aanpakken. Zodat cliënten zelf een 
weloverwogen keuze kunnen maken.
Met het project Met Opgeheven Hoofd 
begeleidt VluchtelingenWerk asielzoekers 
die besluiten terug te gaan bij hun terug-

keer en re-integratie. We brengen hem (of 
haar) hiervoor in contact met onze partner-
organisatie in zijn land van herkomst.  
We bespreken de mogelijkheden voor werk, 
een eigen onderneming, contact leggen met 
familie, opleiding, medische zorg of 
huisvesting en maken een plan van aanpak. 
De partnerorganisatie ondersteunt terug-
gekeerde cliënten bij het uitvoeren van hun 
plan, zodat zij voorspoedig een nieuwe start 
kunnen maken. Asielzoekers ontvangen bij 
terugkeer een in-kind vergoeding. Deze is 
hetzelfde bij alle terugkeerorganisaties en 
IOM.
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Persoonlijk verhaal  
“Ik wilde niet nog meer tijd verspillen in Nederland”
Feretsma Goitam (24) was zes maanden na zijn asielverzoek uitgeprocedeerd. Hij besluit terug te gaan 
naar Ethiopië, zijn land van herkomst. Daar begint hij met het bouwen aan een nieuw bestaan, met zijn 
eigen speelhal.

Steeds opnieuw spullen pakken
“Oorspronkelijk kom ik uit Eritrea. Ik was vier jaar toen mijn 
moeder overleed en mijn tante me meenam naar Ethiopië. Jaren 
later, toen mijn tante niet meer voor mij kon zorgen, ben ik 
teruggekeerd naar mijn vader in Eritrea. Daar werd ik opgepakt en 
een half jaar in de gevangenis gezet. Alleen maar omdat ik in 
Ethiopië was geweest”. 
Feretsma ontvluchtte Ethiopië en kwam in de AZC’s in Arnhem en 
Ter Apel terecht. Daar kreeg hij te horen dat hij geen verblijfs-
vergunning kreeg. “Ik wilde niet nog meer tijd verspillen in 
Nederland. Daarom koos ik ervoor om opnieuw mijn spullen te 
pakken.”

Een eigen Ethiopische speelhal
“Terug in Ethiopië kreeg ik hulp van de lokale organisatie Nolawi 
Services. Mijn begeleider begreep mijn plannen om een eigen zaak 
te beginnen. In Nederland had ik mijn ideeën om een speelhal te 
beginnen al uitgewerkt.”
De speelhal bestaat uit twee ruimtes van twintig vierkante meter. Er 
staat een televisie, pooltafel en voetbaltafel. “In deze wijk wonen 
veel Somalische vluchtelingen. Zij slapen overdag en leven ‘s 
nachts. Als ze komen, is het ‘s avonds”. 

In Ethiopië woont ook de grote liefde van Feretsma. “Ik hou enorm 
veel van haar. Wij zijn heel serieus, maar we kunnen nog niet 
samenwonen. Daarvoor moet ik eerst meer geld verdienen”.

Ethiopië 
 
Ethiopië is het oudste onafhankelijke land in Afrika met bijna 100 
miljoen inwoners. Het land ligt ingesloten tussen Eritrea, Sudan, 
Zuid Sudan, Kenia, Somalië en Djibouti. Geen rustige landen. 
Ethiopië vangt ongeveer 780.000 vluchtelingen op uit de regio – 
vooral uit Sudan, Zuid Sudan, Eritrea en Somalië. Naast veel 

droogtes met hongersnoden zijn er conflicten in Ethiopië die met  
enige regelmaat zorgen voor onrust. Vanaf november 2015 is de 

mensenrechtensituatie in Ethiopië ernstig verslechterd door groot-
schalige demonstraties tegen de regering. Deze begonnen in de regio waar 

de etnische groep de Oromo’s wonen, maar breidden zich later uit tot de regio 
Amhara. De autoriteiten arresteerden tienduizenden mensen, honderden 

mensen werden gedood door de veiligheidsdiensten tijdens de protesten. Veel 
conflicten gaan over toegang tot land, waarbij de belangen van lokale boeren 

tegenover die van buitenlandse investeerders staan. In 2016 werd in 55 van de 110 
gevallen positief beslist op een asiel verzoek uit Ethiopië. VluchtelingenWerk volgt de 

situatie in Ethiopië nauwlettend en past het beleid hierop aan.

Partnerorganisatie Ethiopië  
 
Nolawi betekent ‘herder’. Nolawi Services is een humane organisatie die opkomt voor kwetsbare groepen in Ethiopië. Ze zijn lid van het ERSO 
netwerk en vangen terugkeerders uit Europa op. Als iemand die terugkeert nog niet naar zijn familie kan of wil, biedt Nolawi tijdelijk een veilig 
onderkomen op haar compound. Van daaruit werkt de terugkeerder aan het zelfvertrouwen om de stap naar de maatschappij (en de familie) te 
maken. Samen wordt het re-integratieplan verder ontwikkeld en Nolawi ondersteunt bij het uitvoeren daarvan. Ook houden zij vaak nog 
jarenlang contact met terugkeerders en blijven meedenken om obstakels te overwinnen. De organisatie begeleidt ook vrouwen die in de 
prostitutie zitten of met een trauma terugkeren uit het Midden Oosten en hun leven weer willen opbouwen in Ethiopië. Nolawi heeft expertise 
op maatschappelijk, psychosociaal en medisch vlak. Ook organiseert Nolawi bijeenkomsten op scholen en buurthuizen om met jongeren over 
migratie te spreken. 

Onze persoonlijke begeleiding 
 
Hanneke Spaans reisde eind 2016 als consulent Land van Herkomst van 
VluchtelingenWerk naar Ethiopië om de partnerorganisatie te bezoeken.
Achtergrond: Na een studie Land en Water management in Wageningen heeft Hanneke 
25 jaar gewerkt in projecten in Zuid Oost Azie, Afrika, Latijns Amerika en Europa met 
een focus op irrigatie, gender, landbouwvoorlichting en communicatie. 
Focus op gebieden: Ethiopië, Somaliland, Benin, Zuid-Amerika en landen in Azië.
Vindt leuk aan haar werk: “Als je samen een re-integratieplan opstelt, merk je dat 
het leven in het land van herkomst ineens meer vorm krijgt en iemand met meer 
vertrouwen naar de toekomst kijkt.”
Vindt lastig aan haar werk: “De worsteling van mensen die hun land hebben verlaten 
om elders een bestaan op te bouwen en dan die kans niet krijgen.”

Consulent Hanneke maakt kennis met het team van Nolawi. . Directeur van Nolawi Services bezoekt Feretsma in zijn speelhal. 
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Partnerorganisatie Guinee  

3AEnterprises is de lokale ERSO partnerorganisatie in Guinee en speelt een belangrijke rol in het succesvol re-integreren van terugkeer-
ders. De organisatie bestaat 15 jaar. Zij vangen teruggekeerde migranten op vanuit verschillende Europese landen. Het team van 3AE 
beschikt over een ruime ervaring en een uitgebreid netwerk van nationale en internationale partners. De expertise van 3AE ligt op het 
economische vlak: het opstellen van business voorstellen, faciliteren van de capaciteitsopbouw door trainingen en advisering en realiseren 
van samenwerking met organisaties actief op het gebied van micro-financiering. 3AE bemiddelt bij het verkrijgen van investeringsfondsen 
van kleine en middelgrote banken. Om de duurzaamheid van de economische activiteiten te verhogen wordt er follow-up advies en begelei-
ding gegeven. Naast hun hoofdkantoor in het centrum van Conakry heeft 3AE ook een 6-tal antennes in het land. De antennes hebben een 

redelijke mate van autonomie in het begeleiden van de  
klanten in hun regio. In totaal heeft 3AE  
31 medewerkers.

Persoonlijk verhaal  
“Ik heb de juiste certificaten behaald”
“Mijn tijd in Nederland was heel leerzaam”. Gonotey Laurent Camara verbleef vijf jaar in Nederland, 
voordat hij terugkeerde naar zijn geboorteplaats Kénédé, in Guinee.

 
“In Nederland had ik veel plezier op de voetbalclub en heb ik leren 
timmeren op de zorgboerderij. Toch was het geen gemakkelijke tijd. 
Ik kon mijn plannen niet realiseren, had veel last van stress en 
verdeed veel van mijn tijd.” Gonotey verbleef in een AZC in Dokkum 
en bij een gastgezin in Drachten. Zijn laatste negen maanden was 
Ter Apel zijn thuis, in afwachting van reisdocumenten om terug te 
kunnen keren naar Guinee.

 
Blij om terug te zijn
Het was niet gemakkelijk om terug te keren. “Ik was heel onzeker. 
Toen ik vertrok had ik problemen met mijn familie, maar gelukkig 
waren ze blij dat ik terugkwam en hebben ze mij goed geholpen. 3AE 
is de lokale organisatie in Guinee. Zij adviseerde mij om een 
winkeltje te openen met de financiële ondersteuning vanuit het 
project. Ook kon ik een informaticacursus volgen. Ik heb daar de 
juiste certificaten behaald.” 

Een eigen informaticaschool
Sinds 2015 is Gonotey bezig met het plan om een informaticaschool 
te openen. Het klaslokaal is gereed. Met steun van zijn Nederlandse 
gastgezin heeft hij computers en een printer geregeld. Gonotey is 
er klaar voor om zijn eerste studenten te trainen.

Bijzonder is dat Gonotey zijn trainingen gaat geven samen met een 
andere Guineeër, die hij ontmoet heeft in het AZC in Ter Apel. 
“Onlangs heeft mijn toekomstige collega zijn reisdocument 
gekregen en zal in een aantal weken ook terugkeren naar Guinee.” 
En dat is niet het enige goede nieuws dat in het vooruitzicht ligt. 
“Volgend jaar ga ik trouwen!”

Guinee
Het West-Afrikaanse Guinee heeft ruim 10 miljoen inwoners waarvan bijna een derde woont 
in de hoofdstad Conakry. Er zijn 24 etnische groepen. Ondanks het aanwezige economische 
potentieel van tropische landbouw, mijnbouw en visvangst is Guinee een van de minst 
ontwikkelde landen ter wereld. Er is de laatste jaren sprake van economische groei en relatieve 
rust op politiek gebied. Problemen waar het land mee te maken heeft zijn onder andere geweld 
tegen vrouwen, waaronder gedwongen huwelijken, seksueel geweld en FGM (vrouwenbesnijdenis). 
Zo’n 96% van de vrouwen en meisjes is besneden, hoewel de wet deze praktijk verbiedt. Van de 105 
asielverzoeken in 2016 uit Guinee kwam er in 25 gevallen een positieve beslissing. 

Onze persoonlijke begeleiding 

Peter Bos reisde in oktober vorig jaar als consulent Land van Herkomst van 
VluchtelingenWerk naar Guinee voor een bezoek aan partnerorganisatie 3AE en 
verschillende terugkeerders.
Achtergrond: Al vroeg na zijn studie bedrijfseconomie belandde Peter in Afrika. Daar 
heeft hij in verschillende landen projecten geïnitieerd en ondersteund op het gebied 
van duurzame energie, micro-financiering en landbouwontwikkeling. 
Focus op landen: in Franstalig West-Afrika.
Vindt leuk aan zijn werk: “Als een terugkeerder weer enthousiast wordt en plannen 
maakt voor een betere toekomst. En de waardevolle bijdrage die de 
partnerorganisaties leveren om terugkeerders op te vangen en te begeleiden, zeker in 
die belangrijke periode net na terugkomst.”
Vindt lastig aan zijn werk: “Als een cliënt die wil terugkeren op het allerlaatste 
moment toch afhaakt en ervoor terugschrikt om de stap te maken. Je blijft met een 
gevoel zitten dat ze een kans laten liggen om nog iets te maken van hun leven.”

Vol trots laat Gonotey zijn winkeltje zien

Consulent Peter: “bijzonder om te zien hoe het de cliënt hier vergaat”. 

Projectleider Annet Ijf  

bezoekt 3AEnterprises. 
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Persoonlijk verhaal  
“Wennen aan de realiteit van het leven in Armenië” 
 De familie Harutyunyan woonde 17 jaar in Nederland. Volledig geïntegreerd. Na al die jaren moesten ze 
terug naar Armenië. De twee kinderen van vier en zes die hier geboren en geworteld zijn vallen helaas 
niet onder het Kinderpardon. 

Omdat het gezin zich goed bewust was van de negatieve impact van 
gedwongen uitzetting, hebben ze gekozen voor terugkeerbegelei-
ding via het terugkeerproject Met Opgeheven Hoofd. 
VluchtelingenWerk heeft gesprekken met ze gevoerd en ze in 
contact gebracht met de partnerorganisatie Caritas in Armenië. 
 
Een nieuwe start
Het is de familie gelukt om een klein appartementje in het zuiden 
van de hoofdstad Yerevan te vinden. Het contact met de sociaal 
hulpverlener van Caritas verloopt gemakkelijk. Het gezin moet nog 
wel erg wennen aan de realiteit van het leven in Armenië, maar 
vader van het gezin Alexan kijkt ondanks alles realistisch en 
veerkrachtig naar de terugkeer: “We zijn nu in Armenië, er is niets 
meer aan te doen. Het zal tijd nodig hebben om hier de draad op te 
pakken, maar het heeft geen zin om negatief te worden of te blijven 
vergelijken met Nederland. We moeten de start voor onze kinderen 
zo goed mogelijk maken.”

Bouwen aan toekomst en appartement
De kinderen gaan nog niet naar school. Caritas geeft informatie 
over mogelijke scholen in de buurt. Het gezin gebruikt de tijd nu 
vooral om zich het reilen en zeilen in de Armeense hoofdstad eigen 
te maken, de kinderen te laten wennen aan de omgeving en het 
oude appartement op te knappen. 

Werkervaring in Nederland komt van pas
Het vinden van werk is voor Alexan de belangrijkste volgende stap. 
Zijn technische scholing en de werkervaring die hij in Nederland 
heeft opgedaan zullen hem van pas kunnen komen. De technische 
en bouw sector zijn een van de weinige sectoren in Armenië met een 
redelijke vraag naar expertise en nieuwe kennis. Caritas Armenië 
helpt hem bij het verkennen van de arbeidsmarkt in deze sector. 

Armenië
Armenië kent al jarenlang een grotere emigratie dan remigratie. Het 

merendeel vertrekt uit Armenië vanwege de grote werkeloosheid, 
lage lonen of vanwege medische problemen. Daarnaast is corruptie 
aan de orde van de dag. Critici, onder wie journalisten, 
mensenrechten activisten, en politieke opposanten worden soms 
lastig gevallen door de autoriteiten. LHBT’s (lesbiennes, 

homoseksuelen, biseksuelen en transgenders) hebben te maken met 
discriminatie door de overheid en met geweld en discriminatie vanuit 

de maatschappij. Nederland heeft over de afgelopen drie jaar 
gemiddeld zo’n 275 asielaanvragen per jaar van Armeniërs ontvangen. 

Van de asielaanvragers heeft ongeveer 14% een verblijfsstatus gekregen. 

Partnerorganisatie Armenië  

Caritas Armenië is een NGO met uitgebreide professionele en praktische ervaring. 
Zij begeleiden teruggekeerde Armeniërs (zowel individuen als gezinnen) in het 
opzetten van een nieuw bestaan. Ze maken naast het ERSO netwerk deel uit van 
het Caritas netwerk. Dit is een keten van internationale organisaties die humani-
taire projecten uitvoeren over de hele wereld. In Armenië organiseert Caritas 
programma’s voor kwetsbare doelgroepen. Ze hebben vele jaren ervaring met het 
ondersteunen van Armeense terugkeerders uit West-Europa. Net zoals de meeste 
ERSO partners kunnen zij terugkeerders opvangen op het vliegveld, hen helpen in 
de zoektocht naar (tijdelijke) woonruimte, ondersteunen bij het opzetten van een 
klein bedrijf of het vinden van werk. Ook helpen zij bij het vinden van een 
geschikte opleiding of onderwijs, nuttige contacten en netwerken en verwijzen zij 
waar nodig cliënten door naar gezondheidsinstellingen. 

Onze persoonlijke begeleiding 

Liesbeth Fontein reisde in januari 2017 als consulent Land van Herkomst van VluchtelingenWerk 
naar Armenië om de partnerorganisatie Caritas en terugkeerders te bezoeken.
Achtergrond: Liesbeth koos voor een internationale focus tijdens haar studie natural resources 
management in Utrecht. Daarna woonde en werkte ze o.a. in Mongolië, Thailand en China voor 
projecten op het gebied van duurzaam natuurbeheer, community development en social entre-
preneurship in de landbouw. Liesbeth was eerder ook vrijwilliger op het AZC in Dronten.
Focus op gebieden: Oost-Europa en landen in Azië. 
Vindt leuk aan haar werk: “We kunnen helaas niet zorgen dat iemand zorgeloos een nieuw leven 
kan starten, wel kunnen we het verschil maken tussen een veerkrachtige start waarin je uitda-
gingen erkent worden versus een start vanuit het gevoel in de steek gelaten te zijn.”
Vindt lastig aan haar werk: “Om de tijd te nemen om de verhalen van hoe het de terugkeerders 
vergaat te delen met collega’s. Want ik denk dat dit een enorme motivatie kan zijn. Bijvoorbeeld 
als een juridisch medewerker ziet dat een cliënt die een afwijzing heeft gekregen uiteindelijk 
toch iets op kan starten in het land van herkomst.”

Medewerkers van Caritas gaan op  

monitoringsbezoek bij het gezin van Alexan. 

Alexan gaat ervoor: “het heeft geen zin om negatief te worden”. 

De nieuwe woonplek van Alexan en zijn gezin.
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Persoonlijk verhaal  
“Na 17 jaar bouwt David weer aan een toekomst” 
17 jaar heeft David geprobeerd in Nederland een bestaan op te bouwen. 17 jaar lang zonder 
verblijfsvergunning. Zijn asielverzoek is afgewezen. Doordat hij kort in Frankrijk is geweest, voldeed  
hij niet meer aan de voorwaarden van het Generaal Pardon. “De situatie was onhoudbaar. Hoe graag ik 
ook wilde, ik realiseerde me dat er in Nederland geen toekomst voor mij was”. Toen steeds minder 
mensen hem wilden of konden helpen te overleven in Nederland, spookte de optie om terug te keren 
steeds vaker door zijn hoofd.

Gevoel van falen
De wens om terug te keren naar Nigeria riep ook veel vragen bij 
David op. De schaamte richting zijn familie was groot. “Ik voelde in 
alles dat ik zo gefaald had. Via de gemeente hoorde ik van het 
project “Een nieuw hoofdstuk” van VluchtelingenWerk. Het was fijn 
om samen met iemand over een mogelijke toekomst te kunnen 
praten. Ook hadden zij contacten die mij écht verder hielpen. Zo 
kreeg ik via de partnerorganisatie in Nigeria actuele informatie 
over de situatie daar.”

Starten van een taxibedrijf
David besloot zijn terugkeerplannen om te zetten in daden: een 
toekomst in Nigeria. VluchtelingenWerk hielp hem opnieuw, nu 
binnen het Project “Met opgeheven hoofd”. Samen met zijn 
begeleider van VluchtelingenWerk en de contactpersoon van de 
lokale partnerorganisatie stelde hij een bedrijfsplan op voor het 
starten van een Taxibedrijf.  

“Het persoonlijke contact en de concretisering van mijn toekomst-
plannen gaven mij het houvast en zelfvertrouwen om een ticket te 
regelen. Met de hulp van Vluchtelingenwerk kwam ik weer in 
contact met mijn broer. Ik besloot naar hem toe te gaan, in Lagos.”

Rust gevonden
David bouwt hard aan zijn toekomst in Lagos. Het netwerk dat hij 
om zich heen heeft, stemt hem optimistisch. “Mijn begeleider in 
Nederland, de partnerorganisatie in mijn thuisland en mijn broer: 
zonder hen kan ik dit niet. Zij geven mij de support om door te 
zetten en zijn er voor mij als er iets is. Ik ben op de goede weg. 
Laatst heb ik een auto gekocht voor mijn taxibedrijf. Als ik straks 
een wat stabieler leven heb, ben ik van plan om ook mijn overige 
familie onder ogen te komen. Zij weten nu nog niet dat ik terug ben. 
Eerst wil ik iets opbouwen. En wie weet wat de toekomst nog meer 
gaat brengen. Een leuke vrouw? Ik heb na 17 jaar weer rust 
gevonden. En kan weer gaan bouwen.”

Nigeria
Nigeria is ruim 22 keer zo groot als Nederland. Religieus geweld, 
gesjoemel met olie en mensenhandel zijn aan de orde van de dag. Het is 
een van de rijkste landen in Afrika. Toch leeft, volgens het 
ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, meer dan 70% onder de 
armoedegrens. Met zo ń 174 miljoen inwoners is Nigeria een dichtbevolkt land. 
LHBT’s worden de laatste jaren in toenemende mate lastiggevallen en bedreigd. Zij 
zijn het slachtoffer van (seksueel) geweld, willekeurige arrestaties en afpersing. Vanwege het grote taboe komen 
maar weinig openlijk uit voor hun geaardheid. Van 205 asielverzoeken in 2016 werd in 55 gevallen positief beslist. 

Partnerorganisatie Nigeria  

Idia Renaissance is de partnerorganisatie van VluchtelingenWerk Nederland. Deze organisatie is lid van het ERSO netwerk en begeleidt al 
sinds de oprichting in 1999 slachtoffers van mensenhandel bij vrijwillige terugkeer naar Nigeria, onder ander door het aanbieden van 
opleidingen die officieel gecertificeerd zijn. Zo bieden zij bijvoorbeeld een mode-, kappers- catering- en ICT-opleiding. Daarnaast wordt er 
veel gedaan op het gebied van voorlichting en preventie. Als het mogelijk is doet de organisatie al vóór terugkeer een ´familie evaluatie´ 
om te kijken of het veilig is dat de terugkeerder weer contact opneemt met de familie. 
Idia Renaissance werkt, naast VluchtelingenWerk, ook samen met het Nederlandse Fier Fryslân: een expertise- en behandelcentrum op het 
gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Onze persoonlijke begeleiding 

Sonja Meijer reisde in oktober 2016 als consulent Land van Herkomst van VluchtelingenWerk naar Nigeria 
om de re-integratieondersteuning in Nigeria en Nederland zo goed mogelijk op elkaar te laten 
aansluiten. 
Achtergrond: Sonja is al sinds haar studietijd internationaal georiënteerd. Als bouwkundig ingenieur 
heeft ze gewoond en gewerkt in diverse landen waaronder de Centraal Afrikaanse Republiek, Jemen en 
Afghanistan. 
Focus op de landen: Engelstalig West-Afrika, met name Nigeria, Sierra Leone en Ghana.
Vindt leuk aan haar werk: “Het is ontzettend uitdagend en waardevol. Het is mooi om te zien dat sommige 
cliënten na bijna een jaar begeleiding waarin zoveel twijfels en angsten ter sprake kwamen, uiteindelijk 
toch blij zijn de stap te hebben genomen om terug te keren. Ik vind dat oprecht een moedige beslissing.”
Vindt lastig aan haar werk: “Niet alle collega ś van VluchtelingenWerk vinden dat we begeleiding moeten 
geven bij terugkeer, binnen de organisatie zelf blijft terugkeer een gevoelig onderwerp.  
Toch zie ik dat door presentaties en voorlichting de meningen langzaam worden bijgesteld.”

Consulent Sonja is op werkbezoek in Nigeria. 

In deze omgeving rijdt David rond in zijn taxi. 
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Persoonlijk verhaal  
“Ik wachtte mijn asielaanvraag niet langer af, maar keerde terug”

Mazan Serwan ontvluchtte Noord-Irak om een nieuw bestaan op te bouwen. Zijn vlucht duurde zes 
maanden. 

Mazan reisde door Griekenland, Macedonië, Bulgarije, Servië, 
Kroatië, Slovenië, Zwitserland, Duitsland, Italië, Frankrijk, België 
en kwam uiteindelijk aan in Nederland. “Ik heb meer van Europa 
gezien dan de meeste Nederlanders”. Hij was twee maanden in 
Nederland toen hij besloot de beslissing van zijn asiel niet langer af 
te wachten. Mazan had een inkomen nodig voor zijn familie en de 
procedure zou nog meer dan een jaar duren.

Ik heb nu tenminste inkomen
“Mensen begrijpen niet waarom ik ben teruggekeerd, na zo’n lange 
reis. Maar ik ben blij dat ik terug ben bij mijn familie, vrouw, 
kinderen en ouders.” Met hulp van VluchtelingenWerk en partner-
organisatie ETTC werd hij partner bij de supermarkt van zijn broer. 
“Mijn inkomen is niet hoog. Zo’n 300 euro per maand. Maar ik heb 
nu tenminste een inkomen. Dat is voor mij heel veel waard. Ik ben 
aan het sparen, zodat we onze winkel kunnen verplaatsen naar de 
bazaar. Daar zullen meer klanten komen en dat zal ons inkomen dus 
ook goed doen.” 

Partner-organisatie Noord-Irak  

In Noord-Irak werkt VluchtelingenWerk samen met European 
Technology and Training Centre (ETTC). ETTC is opgericht als 
een uitvoeringsorganisatie van een Duitse NGO, actief in Irak 
sinds 2005. Zij zijn ERSO-partner. Tegenwoordig is ETTC een 
onafhankelijke organisatie gevestigd in IKR. Sinds 2009 voert 
ETTC verschillende projecten uit op het gebied van het 
verbeteren van de democratische en economische situatie in 
de IKR in samenwerking met internationale partners.  
Ook voeren zij humanitaire projecten uit voor ontheemden  
en vluchtelingen uit de regio. VluchtelingenWerk werkt alleen 
met hen samen voor de re-integratie ondersteuning in de 
IKR. ETTC heeft inmiddels 10 jaar ervaring in het begeleiden 
van terugkeerders uit verschillende Europese landen. De 
service die zij bieden aan teruggekeerde cliënten begint met 
een pick-up op het vliegveld en eindigt met monitorings-
bezoeken aan cliënten tot een jaar na terugkeer. In de 
tussentijd zijn er activiteiten gericht op de sociale integratie 
en het vinden van een duurzame arbeidsvoorziening. 

Onze persoonlijke begeleiding 

Paul Dallinga reisde begin 2017 als consulent Land van Herkomst van VluchtelingenWerk 
naar Noord-Irak.
Achtergrond: Vanaf zijn studie Internationale Betrekkingen is Paul geïnteresseerd in de 
onderwerpen migratie en vluchtelingen. Sindsdien is hij werkzaam in dit werkveld bij o.a. 
Amnesty, IMMO, UAF en Maatwerk bij Terugkeer.
Vindt leuk aan zijn werk: “Alle cliënten zijn verschillend en brengen hun eigen ervaringen, 
karakter en verhalen mee. Het is een verrijking om hiermee in aanraking te komen.”
Vindt lastig aan zijn werk: “Het is een lastig onderwerp voor zowel de migranten als 
medewerkers binnen de organisatie. Het is vaak een hele moeilijke situatie waarin 
mensen zitten en een lastige beslissing om terug te keren.” 

Noord-Irak 
De Iraakse Koerdische Regio in Noord Irak is een autonome/federale regio binnen de de staat Irak 
met een eigen president, parlement en leger. De veiligheidssituatie is over het algemeen redelijk 
goed. Dit ondanks de strijd met ISIS net buiten de Koerdische regio en de verdere instabiliteit in 
Irak. De economische situatie is minder goed. Dit komt door verschillende factoren: al drie jaar 
krijgt Erbil geen geld meer van de olieopbrengsten van het land, ook brengt de strijd met Irak en 
ISIS grote hoeveelheden vluchtelingen: 1,5 – 2 miljoen op 8 miljoen Koerden. De meeste Koerden 
verwijten de huidige economische crisis vooral aan de corruptie van hun eigen overheid. 

In 2016 kwam in 980 van 2035 asielaanvragen uit heel Irak in eerste aanleg een positieve beslissing. 
VluchtelingenWerk begeleidt alleen terugkeer naar Iraaks-Koerdistan. De rest van Irak vindt 
VluchtelingenWerk hiervoor te onveilig. 
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Op deze bazaar ziet Mazan Serwan zijn toekomst. 

Mazan Serwan is blij  

met zijn winkeltje.

Onze partner in zijn kantoor in Erbil. 

Irak

Koerdisch  
gebied

Saudi
Arabië Koeweit

Syrië

Turkije

Iran
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Landenlijst Project Met Opgeheven Hoofd

In de volgende landen kunnen wij in samenwerking met een partnerorganisatie uit het ERSO netwerk begeleiding bieden bij terugkeer  
& re-integratie:

Angola, Armenië, Bangladesh, Benin, Bolivia, Burkina Faso, Kameroen, Ivoorkust, Congo, Ecuador, Ethiopië, Ghana, Guinee, India,  
Noord-Irak, Kenia, Kirgizië, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan, Peru, Filipijnen, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somaliland, Sri Lanka **, 
Tadzjikistan, Togo, Uganda, Vietnam, Zimbabwe.
** Beperkte mogelijkheden, bespreek individuele gevallen met de Consulenten Landen van Herkomst.

Deze lijst is aan veranderingen onderhevig. Neem altijd contact op met de Consulent Landen van Herkomst in uw regio voor advies en de 
meest actuele informatie.

VW West- en Midden Nederland – Paul Dallinga (pdallinga@vluchtelingenwerk.nl)
VW Noord-Nederland – Sonja Meijer (someijer@vluchtelingenwerk.nl)
VW Oost-Nederland – Liesbeth Fontein (efontein@vluchtelingenwerk.nl)
VW Zuidwest-Nederland – Peter Bos (pbos@vluchtelingenwerk.nl)
VW Zuid-Nederland – Hanneke Spaans (hspaans@vluchtelingenwerk.nl)

Meer weten of meedoen?

Voor meer informatie over de uitvoering van de projecten in de regio kun je contact opnemen met de landelijk projectleider Annet Ijff 
(aijff@vluchtelingenwerk.nl) of mailen naar terugkeer@vluchtelingenwerk.nl

VluchtelingenWerk Nederland
Postbus 2894
1000 CW Amsterdam
T (020) 346 72 00
F (020) 617 81 55
info@vluchtelingenwerk.nl
www.vluchtelingenwerk.nl
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