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na het krijgen van haar eerste 
kindje wilde Wendy zich inzetten voor 
vluchtelingen en kwam als vrijwilliger terecht bij 
VluchtelingenWerk. Dat hulp bieden aangrijpend 
is, bleek al direct. Tijdens haar inwerkperiode 
draaide ze onder meer mee op locaties in 
gemeentes van waaruit statushouders worden 
begeleid. Wendy: “Op een van deze locaties 
kwam ik in aanraking met een jonge vrouw 
uit Sierra Leone die onder valse beloften naar 
Nederland was gesmokkeld. Hier kwam ze 
gedwongen in de prostitutie terecht. Toen ze 
hoogzwanger was, werd ze achtergelaten bij 
een politiebureau. Ze was tijdelijk ‘niet meer 
nuttig’. Nadat ze een verblijfsvergunning kreeg 
- wat niet voor de hand liggend was -, mocht 
ik haar een woning laten zien. Na onzekere en 
angstige jaren mocht ze hier een nieuwe start 
maken. Ik ben deze ontmoeting nooit vergeten 
en zie deze vrouw nog regelmatig.”  
 
Veerkracht
Wendy heeft bewondering voor de veerkracht 
van vrouwen: “Ik heb al veel bijzondere vrouwen 
ontmoet die hun land moesten ontvluchten. 
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Wil jij met jouw afdeling aan de slag met het project Vrouwelijke Statushouders van 

Vrouwen van Nu? Een mooi startpunt is om een ontmoeting aan te vragen bij 

Bekend maakt Bemind van VluchtelingenWerk Nederland. Beide projecten draaien om 

persoonlijke contacten. Projectleider Wendy Verhagen vertelt over haar ervaringen. 

“Je werkt voor en met mensen samen, dat maakt het werk zo mooi”.

   niet praten over 
vluchtelingen maar 
 met vluchtelingen

Stel je voor dat je in Nederland aankomt, niet 
wetende waar je hulp kunt vinden en hoe 
sociale omgangsregels hier zijn, waar je de taal 
niet spreekt, waar je diploma’s niets of minder 
waard zijn en waar mensen zijn die een negatief 
beeld over vluchtelingen kunnen hebben. 
Tegelijkertijd moet je wel heel veel; bijvoorbeeld 
binnen drie jaar je inburgeringscursus halen 
naast de zorg voor je gezin. Daarbij zijn er vaak 
heftige herinneringen aan het vertrek en de 
omstandigheden in je thuisland, is er het gemis 
van vrienden en familie en het gebrek aan 
een sociaal netwerk in Nederland. Ik heb veel 
bewondering voor de vrouwen die het allemaal 
goed proberen te regelen”.
 
Eyeopeners
Bekend maakt Bemind wordt nu zo’n drie jaar 
door VluchtelingenWerk uitgevoerd. Speciaal 
getrainde koppels, die bestaan uit een 
vluchteling en een niet-vluchteling, komen 
langs bij bijvoorbeeld scholen, bedrijven en 
verenigingen. Het doel is om het draagvlak voor 
vluchtelingen in Nederland te bevorderen.
Wendy heeft nog nooit meegemaakt dat zo’n 

bekend maakt bemind 



ontmoeting niet interessant werd gevonden. 
“We stimuleren mensen altijd om de vragen 
te stellen die hen bezighouden, ook juist die 
vragen waarvan men denkt dat ze niet gesteld 
kunnen worden. Onze slogan is: Niet praten over 
vluchtelingen maar met vluchtelingen”.
 
Ontmoeting op maat
VluchtelingenWerk vindt het belangrijk om de 
wensen en verwachtingen van de aanvrager 
goed door te spreken. Wendy: “Regelmatig komt 
het voor dat een ontmoeting zo inspirerend is 
geweest dat er meteen vervolgafspraken worden 
gemaakt. Een mooi voorbeeld is een bijeenkomst 
die nu elk half jaar wordt gehouden in een 
verslavingskliniek. De vluchteling die hier zijn 
verhaal vertelt geeft veel verslaafden een handvat 
om aan zichzelf te gaan werken. Na vele malen 
gevangenschap, waarvan een in een zeecontainer 
met 80 anderen, is hij zijn land ontvlucht. Hij had 
geen andere keus meer. Zijn positieve houding 
heeft hem de kracht gegeven om vol te houden. 
Tot het moment dat hij een woning kreeg in 
Nederland. Hij was ervan overtuigd dat hij, 
net als in zijn eigen land, gastvrij verwelkomd 
zou worden. Niets was minder waar. Dat was 
het moment waarop de man ‘knakte’. Na drie 
maanden zocht hij zelf actief buurtgenoten op, 
nodigde hen uit voor een kopje koffie. De band 
werd beter en hij klom daardoor zelf ook weer 
uit het dal. Zijn moraal: je moet zelf het initiatief 
nemen als je iets wilt veranderen. Je hebt zelf de 
regie. Bijna iedereen was in tranen na zijn verhaal, 

inclusief de begeleiders. De aanwezigen vertelden 
heel oprecht dat ze niet zo goed weten wat ze 
met vluchtelingen aan moeten, maar dat ze nu 
wel een veel beter beeld hebben van wat iemand 
meemaakt en dat vluchten geen vrijwillige keuze is”.
 
Verrijking
Voor Wendy telt een scheiding tussen werk 
en privé inmiddels niet meer. “Ik heb er goede 
vrienden bijgekregen. Als je samen voorlichting 
geeft, bouw je snel een relatie op. Ik leer veel 
van onze voorlichters. Nisreen is een vriendin 
afkomstig uit Syrië. Zij vertelde dat het moeilijk 
is om een vriendschap op te bouwen met 
Nederlandse vrouwen. ‘Jullie zijn altijd zo druk. 
Je moet altijd een afspraak maken.’ Dat raakte 
mij. Want inderdaad, ook ik ben iemand van de 
planning. Voor mijn kinderen vind ik de omgang 

met gezinnen met een andere 
culturele achtergrond een 
verrijking. Zij krijgen door onze 
gesprekken mee dat niet alles 
vanzelfsprekend is.” Mensen 
vragen regelmatig aan Wendy 
hoe ze kunnen helpen, wat 
volgens haar heel eenvoudig 
is. “Dat kan al door iemand 
gewoon te zien. Door een 
glimlach te geven, ‘hallo’ te 
zeggen, te vragen hoe het gaat, 
of te helpen in bijvoorbeeld 
de supermarkt. Ik vind het 
belangrijk om iemand het 
gevoel te geven dat ‘ie ertoe 
doet. Dat maakt al een groot 
verschil.”  ¶
 

Zelf ontmoeten?
Voor afdelingen van Vrouwen van Nu kan een ontmoeting 
een mooie toevoeging of start zijn voor het project Vrouwelijke 
Statushouders. Een Bekend maakt Bemind-ontmoeting organiseren is 
heel eenvoudig. Door het hele land zijn teams actief. Neem contact 
op met Evelien ter Meulen, projectleider landelijk bureau Vrouwen 
van Nu, via evelien@vrouwenvannu.nl voor alle informatie hierover.
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