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De komst van vluchtelingen maakt veel los. Veel

Nederlanders zetten zich in hun directe omgeving

in voor vluchtelingen. Overheden en

maatschappelijke organisaties doen er alles aan

om vluchtelingen te bieden wat zij nodig hebben.

Tegelijkertijd vragen veel mensen zich af of we wel

opgewassen zijn tegen de komst van vluchtelingen.

Gaat dit niet ten koste gaat van onze eigen
vrijheden en verworvenheden?

VluchtelingenWerk is zich terdege bewust van het

belang van draagvlak in deze kwestie: als de

bevolking positief staat tegenover vluchtelingen,

ontstaat een klimaat waarin iedereen zich veilig
voelt. Een positieve houding tegenover

vluchtelingen is echter niet vanzelfsprekend. Er is

steeds vaker sprake van stigmatisering en soms

ook van onheuse en harde bejegening van

migranten in het algemeen.

 

 

Met het project Bekend Maakt Bemind beogen we

te komen tot een meer structurele,

verenigingsbrede aanpak en kunnen we onze

activiteiten gericht op draagvlakbevordering

verbreden. Waar onze landelijke campagnes zich

richten op de grote 'anonieme' massa, kiezen we

met dit project voor een bottom-up

aanpak:  kleinschalig, lokaal, samen met
vluchtelingen en gericht op de directe dialoog.

De activiteiten worden uitgevoerd door teams van

vrijwilligers in de regio, dicht bij de burgers en de

scholen in de directe omgeving. Door hun 

vluchtverhaal te vertellen, krijgen vluchtelingen

een gezicht. Burgers, in alle leeftijden, krijgen

hierdoor een beter inzicht in de wereld van een

vluchteling.

Op deze manier komt er ruimte voor een 

genuanceerder beeld en begrip.

Bekend Maakt Bemind

Structurele aanpak ter bevordering van het
regionale en lokale draagvlak voor de bescherming
en de opvang van vluchtelingen in Nederland 

 

 

Ontmoeting leidt tot wederzijds begrip



Hoe?

 

In veel gemeenten worden vanuit

VluchtelingenWerk al tal van activiteiten

georganiseerd om vooroordelen

over vluchtelingen weg te nemen.

De voorlichtingsteams van Bekend Maakt Bemind

gaan met name daar opereren waar nog geen

structurele voorlichtingsactiveiten plaatsvinden. 

 

Deze teams, bestaande uit Nederlandse

vrijwilligers en vrijwilligers met een 

vluchtelingenachtergrond, laten mensen

kennismaken met het verhaal van de vluchteling, 

gaan de dialoog aan over de zorgen die men heeft

en geven informatie over goede voorbeelden in de

regio. Het doel is dat burgers en scholieren de

kans krijgen de dialoog aan te gaan, kennis te

nemen van persoonlijke verhalen en beter

geïnformeerd worden, waardoor een 

genuanceerder beeld ontstaat dat niet meer alleen

wordt bepaald door gefragmenteerde

berichtgeving of populistische politici.

 

 

 

Praat MET een vluchteling in

plaats van OVER een

vluchteling!

 

 

 

 

Met dit project intensiveren we onze activiteiten
voor draagvlak voor vluchtleingen. We streven naar
een structurele regionale aanpak binnen
geheel VluchtelingenWerk

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als mensen een vluchteling spreken, dan is hij al snel niet meer 'die ander', maar een mens met een
verhaal, een mens van vlees en bloed. 
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