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‘We zijn op de wereld om elkaar te helpen’
 
Ook in 2017 waren de ruim drieduizend vrijwilligers van 
VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland doorslaggevend. Zij maken 
ons bijzonder. Zij maken het verschil. Eén van die geweldige 
vrijwilligers is Parissa Akefi.

Bijna een jaar geeft Parissa (25) nu taalles. Ongeveer twee keer per 
week zit ze een uurtje met de Afghaanse Shokrya in het Leids 
Universitair Medisch Centrum. Parissa - zelf ook geboren in 
Afghanistan, maakte van heel dichtbij mee hoe het was om te 
moeten vluchten. ‘Ik was anderhalf jaar toen ik naar Nederland 
kwam met mijn ouders. Nog steeds kunnen mijn ouders met tranen 
in hun ogen vertellen hoe dankbaar zij de mensen van 
VluchtelingenWerk zijn.’

Studente psychologie
‘Mijn ouders kwamen uit een land waar alles kapot was. Ze hadden 
geen idee waar ze hier in Nederland moesten beginnen. Door de 
begeleiding van VluchtelingenWerk waren ze in staat hier een leven 
op te bouwen. Dat was mijn motivatie ook zoiets te kunnen 
betekenen voor andere vluchtelingen’, vertelt Parissa, die 
psychologie studeert.

Parissa heeft er bewust voor gekozen een Afghaanse vluchteling te 
helpen. ‘Wij spreken dezelfde taal, dat is stiekem best handig. Als 
Shokrya een uitleg in het Nederlands niet snapt, kan ik makkelijk 
even overstappen op het Farsi.’
‘De momenten die je met zo’n vluchteling beleeft, zijn prachtig. Als 
Shokrya vertelt dat ze eindelijk het gevoel heeft dat ze veilig is… Of 
als ze na een half uur eindelijk een opgave snapt en daar dan zo 
gelukkig van wordt: dat raakt me’, aldus Parissa.

Goed gevoel
Ze is van mening dat meer mensen vrijwilligerswerk zouden moeten 
doen. ‘Ik vind dat we op de wereld zijn om elkaar te helpen. Niet 
alleen aan jezelf denken. Het geeft je een goed gevoel om af en toe 
iets voor een ander te doen.’
In Afghanistan had Shokrya geen baan, in Nederland zou de 
Afghaanse vluchtelinge het liefst docent willen worden. Parissa:  
‘Ik heb haar geprobeerd te motiveren deze droom achterna te gaan. 
Als ze dat haalt, als ze uiteindelijk voor de klas terecht komt, dan 
heb ik mijn doel behaald.’

Jaarverslag 2017
Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland
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‘Onze vrijwilligers, jullie inwoners’
 
In 2017 kwamen er minder vluchtelingen in Nederland aan dan in de voorgaande jaren. Desondanks viel er heel 
veel te doen, in samenwerking met de gemeenten en vele partners in de samenleving. We hebben in 2017 in totaal 
in ‘onze’ 66 gemeenten 6225 statushouders begeleid bij de huisvesting. We hebben hen maatschappelijk op weg 
geholpen, we boden juridische steun. De nieuwe Nederlanders oefenden de taal met onze taalcoaches, anderen 
kregen sollicitatietraining en bereidden we voor op een plek op de arbeidsmarkt. En we deden nog zoveel meer.
De begroting stond in 2017 na jaren van flinke groei onder druk. We hebben daardoor helaas afscheid moeten 
nemen van vele gewaardeerde collega’s. Iedereen heeft enorm hard gewerkt om de werkzaamheden uit te kunnen 
voeren en het ‘gat’ dat vertrekkende collega’s achterlieten, op te vangen . Ik ben er trots op dat we ook in 2017 
hebben waargemaakt waar we voor staan. 
Onze vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar. Overal in Zuid-Holland en Zeeland maken onze bewogen, bevlogen en betrokken vrijwilligers het 
verschil. Zij zijn de drijvende kracht in onze organisatie: onze vrijwilligers, jullie inwoners. Ze zijn allemaal uniek. En ze maken daarmee ons 
als organisatie uniek.
Doe met ons mee. Gemeenten, maatschappelijke organisaties, werkgevers, inwoners. Help waar je kunt helpen. Laten we samen bouwen aan 
een nóg mooiere samenleving.

Mirjam Huisman, Directeur-bestuurder 
 
 

 Zuidwest op haar best
 

VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland voert lokaal uit, is regionaal georganiseerd en landelijk ingebed in de 
Vereniging VluchtelingenWerk Nederland. Onze werkwijze is integraal, we zoeken de samenwerking met gemeenten 
en andere organisaties. Daarnaast hebben we jarenlange ervaring en unieke kennis: 
 

√  Wij begeleiden al bijna 40 jaar vluchtelingen van welkom naar 
werk, van aankomst tot zelfredzaamheid. En als iemand geen 
bescherming nodig heeft, helpen we bij een waardige 
terugkeer.

 
√  Onze vrijwilligers en beroepskrachten krijgen verplichte 

trainingen en hebben toegang tot een uitgebreid, optioneel 
opleidingsprogramma.

 
√  Onze juridische begeleiding is uniek. Onze mensen begeleiden 

vluchtelingen tijdens de asielprocedure, 
gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. 

 
√  Komen onze vrijwilligers en beroepskrachten ergens niet uit? 

Dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk 
Bureau. De Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied 
van asiel en integratie en consulenten landeninformatie. 

 
√  Belangrijke signalen uit het land blijven niet liggen, maar 

worden via het Landelijk Bureau aangekaart bij het Rijk of 
politiek Den Haag.

 

√  Wanneer er wetgeving wijzigt, er nieuwe jurisprudentie is of 
de veiligheidssituatie in een herkomstland verandert, dan 
wordt dat snel gedeeld onder medewerkers en advocatuur 
onder meer via VluchtWeb, de online kennisdatabase.

 
√  De gemeenten waar we actief zijn, profiteren ook van de 

landelijke projecten die we uitvoeren met Europese subsidies 
of middelen van de Nationale Postcode Loterij. Denk daar bij 
aan projecten op het gebied van arbeidsparticipatie en 
schuldpreventie. 

√  Inburgeringslessen volgen bij VluchtelingenWerk, staat voor 
taal leren op het hoogst haalbare niveau. Met de inzet van 
extra klassenassistenten, vrijwillige taalcoaches en heel veel 
persoonlijke aandacht. Door een goede begeleiding komen 
onze cursisten minder snel in de problemen en worden er 
zelden boetes aan hen opgelegd.

√  Om draagvlak voor vluchtelingen te behouden, vinden we het 
van belang ons ook bezig te houden met zelfstandige 
terugkeer naar het land van herkomst. We zijn uniek in onze 
persoonlijke begeleiding die niet ophoudt na de terugkeer. 
Dankzij partners in 45 landen blijven we terugkeerders 
monitoren en helpen bij hun re-integratie.
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Maatschappelijke Begeleiding ‘Mevrouw Ali’: Rots in de branding in Bleskensgraaf

‘We zijn zo blij met mevrouw Ali. Op de dag dat wij vanuit het azc 
hier aankwamen, in oktober 2014, stond zij voor de voordeur te 
wachten’, vertelt Ahmad Wadeh. ‘Sindsdien is ze er altijd voor ons 
geweest. Maar ze heeft meer cliënten, dus we doen zoveel mogelijk 
zelf. En waar we kunnen, helpen wij haar. Door te tolken, of door 
nieuwkomers met onze ervaring op weg te helpen.’ 

‘Mevrouw Ali’ is de rots in de branding voor statushouders in 
Bleskensgraaf. Altijd bereikbaar, altijd bereid te helpen. 

Ali Brandwijk bloost een beetje bij de mooie lofzang van haar 
Syrische cliënt. Ze is bescheiden. Alsof dat wat zij voor anderen 
betekent, als vrijwilliger van VluchtelingenWerk, de gewoonste 
zaak van de wereld is. En dat is het voor haar. ‘Ik ben christen en 
ervaar dat ik talenten heb gekregen om anderen, die uit een 
gevaarlijke en moeilijke situatie komen, zelfs hun land ervoor 
moesten verlaten, te helpen. Regelen, organiseren, ondersteunen: 
het zit in de familie. Ik heb broers met  bijzondere bestuurlijke 
talenten, mijn zus zit met drie vriendinnen in een vrijwilligersgroep 
voor VluchtelingenWerk in Nieuwpoort en mijn schoonzus is 
kortgeleden begonnen als taalcoach.’

Papierwinkel
Ze begon 23 of 24 jaar geleden, helemaal precies weet ze het niet 
meer. Ali raakte op een thema-avond van de christelijke 
vrouwengroep over de multiculturele samenleving in gesprek met 
de plaatselijke coördinator van VluchtelingenWerk. Hij zocht een 
opvolger. Dat werd zij. 

Ali neemt nu, in een team van vier vrijwilligers, vooral de 
‘papierwinkel’ voor haar rekening. ‘Dat is zo ontstaan.  
Een collega gaat graag mee naar de kringloopwinkel, een ander doet 
liever ‘mannendingen’. In zo’n dorp springen ook anderen bij.  
We hebben iemand die komt als een computer gerepareerd moet 
worden of een kapstok opgehangen. En pas hebben statushouders 
hun tuintjes opgepimpt, begeleid door de broer van een vrijwilliger 
die hovenier is.

 

 
Gek wordt ze wel eens, van al die formulieren. ‘Je moet echt een 
digitale duizendpoot zijn. Al die aanvragen, al die regels, al dat 
gedoe van al die instanties… Ik mopper wel eens tegen mijn man:  
ze noemen het sociale zaken, maar soms zijn hun regeltjes 
allesbehalve sociaal.’

Grote familie
In principe is haar functie ‘coach vestiging’. De praktijk is anders. 
‘In de grote stad help je bij de huisvesting en neemt 
maatschappelijke begeleiding het vervolgens over. Hier werkt dat 
niet zo. Ik help van vestiging tot zelfredzaamheid. Het contact met 
een nieuwe dorpsgenoot begint heel intensief, maar wordt steeds 
minder. Neem de familie Wadeh. Dat was eerst 3, 4 x per week.  
Nu krijg ik nog slechts heel af en toe een vraag via WhatsApp. Dat is 
precies onze werkwijze: iets goed uitleggen en ervoor zorgen dat 
mensen zo snel mogelijk zoveel mogelijk zelf kunnen.’

Ali werkt in een instelling voor jonge verstandelijke gehandicapten, 
is mantelzorger voor haar schoonmoeder, moeder van vier kinderen, 
oma van 8. En ze is dus rots in de branding voor heel veel 
statushouders. ‘Soms is het contact zo intens, zo privé. Er was een 
cliënte uit Irak. Snel na haar aankomst ging ze met borstklachten 
naar de dokter. Vlak daarna hadden we afspraken in het ziekenhuis, 
met een oncoloog en chirurg, en zaten we samen in de wachtkamer 
te huilen. Dat zijn zulke heftige momenten. Je krijgt een bijzondere 
band, maar als cliënten verhuizen verwatert het vaak ook weer.  
En da’s misschien maar goed ook. Mijn familie is al zo groot...’

‘Soms is het contact zo  
intens, zo privé’
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Project @Home Thuis in het opvoeden in Nederland

Kinderen opvoeden is een pittige klus, die vaak veel van ouders 
vergt. Voor gevluchte ouders is het vaak extra zwaar, ver weg van 
thuis, opnieuw beginnen in een nieuw land en onbekende omgeving. 
In een andere cultuur, met andere gewoonten, andere regels.
Ze hebben hun eigen bagage, hun eigen trauma’s meegenomen. Van 
voor de vlucht. Of van tijdens de vlucht. De verhalen die wij horen 
zijn vaak heftig. Het kost tijd dat te verwerken. Maar die tijd om op 
adem te komen krijgen vluchtelingen hier niet. Ze zijn druk met de 
taal, met aanpassen en meedoen. Er zijn soms geldzorgen. En 
zorgen over de toekomst. En daarbij komt dan de opvoeding van de 
kinderen die bij vriendjes en vriendinnetjes heel andere dingen zien 
dan ze thuis gewend zijn.

Laagdrempelig
Voor hen ontwikkelden we @Home, samen met het CJG en de GGD 
Holland-Midden. De doelstelling van het project is om 
vluchtelinggezinnen laagdrempelige opvoedingsondersteuning te 
bieden en de drempel naar lokale maatschappelijke organisaties te 
verlagen. ‘Vluchtelingouders zoeken vaak geen steun bij de 
daarvoor bestemde instanties omdat zij onbekend zijn met het 
aanbod of er geen vertrouwen in hebben’, vertelt projectleider 
Sylvia Broer. 

‘Ook een groot deel van vluchtelingkinderen heeft lichte psychische 
klachten zoals nachtmerries, ze gaan weer bedplassen of komen in 
een lichte depressie. Door de ouders te begeleiden bij de opvoeding 
komt dat ook de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen ten 
goede.’

‘Ook een groot deel van vluchtelingenkinderen heeft lichte 
psychische klachten zoals nachtmerries, ze gaan weer bedplassen of 
komen in een lichte depressie. Door de ouders te begeleiden bij de 
opvoeding komt dat ook de persoonlijke ontwikkeling van de 
kinderen ten goede.’ 

Dankbaar
‘De tips tijdens de training helpen mij om het opvoeden aan te 
passen aan de nieuwe samenleving zonder mijn eigen cultuur uit het 
oog te verliezen. Ik ben daar zeer dankbaar voor’, aldus Samar.  
De Syrische moeder nam deel aan de eerste groep van @Home in 
Lisse. 

Is @Home ook een goed idee voor uw gemeente? Voor meer 
informatie mail Paula Verstelle: Pverstelle@vluchtelingenwerk.nl



 5 | Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland  - Jaarverslag 2017

2017 in vogelvlucht 

 
Maart 2017  ‘Verkeer van rechts heeft 

voorrang’
 
Verkeer van rechts heeft voorrang, rechtdoor op dezelfde 
weg gaat voor, en vele andere verkeersregels kwamen aan 
de orde tijdens de verkeerslessen voor statushouders in 
Hardinxveld-Giessendam.  
 
‘In Syrië heb je bijna geen fietsers. Maar als je fietst dan 
gelden dezelfde regels als voor een automobilist. Dus dat 
is best wennen hier’, zegt cursist Jamal (29) die ook 
moeite had met haaientanden en andere 
verkeersaanwijzingen op het wegdek. ‘In Syrië kijk je niet 
naar de grond. Daar let je alleen op de borden. Als je je wat 
dat betreft niet heel snel aanpast, dan ben je een gevaar 
op de weg.’

In het verkeersproject werkt VluchtelingenWerk samen 
met de gemeente Hardinxveld-Giessendam, Werkgroep 
Kerk & vluchteling en De Bibliotheek AanZet. Veilig Verkeer 
Nederland levert de trainer. Voor de deelnemers uit Eritrea 
en Syrië zijn twee tolken beschikbaar. Voorafgaand aan de 
lessen ontvangen de cursisten een boekje met de 
belangrijkste verkeersregels, uitgelegd in het Arabisch en 
Tigrinya.

Cursist Angesom is zelfverzekerd en positief. Hij denkt de 
afsluitende quiz met verkeersvragen foutloos te gaan 
doen: ‘Dit is echt makkelijk, ik weet alles al’, zegt hij. Dat 
blijkt later allerminst waar. ‘Alles is anders’, verzucht 
Jamal. ‘In Syrië mag je op de stoep fietsen. Hier krijg je 
dan meteen een bekeuring die je niet kunt betalen.’

juni 2017  Eigen-Wijs: heel veel glunderende 
gezichtjes

 
Na weken van oefenen op school was het zover: Het 
regionale concert in LantarenVenster te Rotterdam. 
Honderddertig kinderen van de azc-scholen Beverwaard 
(Rotterdam) en De Bazaar (Rijswijk) traden op samen met 
het Rotterdams Studenten Orkest en acteur Bart van Gerwen. 
Dit concert is onderdeel van project Eigen-Wijs. Door middel 
van kinderspreekuren, voorlichting en muzieklessen helpen 
we kinderen en jongeren in azc’s op adem te komen en weer 
grip te krijgen op hun leven. 

Azc-kinderen groeien op in moeilijke en onzekere 
omstandigheden. VluchtelingenWerk behartigt ook hun 
belangen door een signaleringsfunctie tijdens de 
kinderspreekuren en voorlichtingen te hebben. Door de 
muzieklessen en concerten ontspannen de kinderen, ze 
maken plezier en krijgen meer zelfvertrouwen. 

‘Ik ben helemaal ontroerd door wat er hier gebeurt met onze 
leerlingen. Ik zie een jongen die zo vast zit in zijn emoties 
helemaal losgaan op de muziek en luidkeels meezingen. 
Geweldig’, zo reageert een lerares. ‘We hebben er als school 
ook zoveel van geleerd. Als school zijn we voornamelijk 
gefocust op taalontwikkeling. Maar in dit muziekproject 
ervaar je dat je met creatieve vakken een diepere laag kunt 
aanboren. We zien het zelfvertrouwen groeien, krijgen beter 
contact en zetten muziek en dans in ten behoeve van hun 
taalontwikkeling”. 
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September 2017:  ‘Terugkeerbegeleiding om 

draagvlak te behouden’

Om draagvlak voor vluchtelingen te behouden, is het van 
belang dat VluchtelingenWerk zich ook bezighoudt met 
zelfstandige terugkeer naar het land van herkomst. In 
september organiseerden we in de Rotterdamse 
Pauluskerk een bijeenkomst met vertegenwoordigers van 
onze terugkeerpartnerorganisaties uit zeven van die 
landen (Armenië, Irak, Ethiopië, Nigeria, Sierra Leone, 
Ghana en Somaliland). VluchtelingenWerk ondersteunt 
vanuit het project ‘Met Opgeheven Hoofd’ 
uitgeprocedeerde asielzoekers bij hun toekomstoriëntatie 
en hun re-integratie in het land van herkomst. In het 
project speelt de samenwerking met organisaties in de 
landen van herkomst een grote rol.

Vluchtelingen hebben volgens ons recht op onze steun en 
bescherming, maar als zorgvuldig is vastgesteld dat een 
asielzoeker daar geen noodzaak voor heeft, geen echte 
vluchteling is, dan is het in ons democratisch bestel ook 
belangrijk daar de consequenties van onder ogen te zien. 
Dat betekent terugkeer naar het land van herkomst (wat 
vaak niet eenvoudig is) of een bestaan in de illegaliteit 
(wat uitzichtloos en zeker voor kinderen, zeer ongewenst 
is). Vanuit de steunpunten Den Haag, Leiden en 
Rotterdam begeleiden onze counselors uitgeprocedeerde 
asielzoekers in hun keuze over hun toekomst.

En dat is de tweede reden waarom we het als 
VluchtelingenWerk belangrijk vinden om het werken aan 
terugkeer als wezenlijk onderdeel van ons werk te zien: 
Een langdurig bestaan in de illegaliteit is voor een mens 
een perspectiefloos bestaan.
 
Wilt u meer weten over ons project ‘Met Opgeheven 
Hoofd’? Mail projectleider Annette van Lookeren:  
avanlookeren@vluchtelingenwerk.nl

November 2017: Don’t let others decide 

VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland en het Nederlandse 
kledingmerk aeuoeu (‘unpronounceably good’) slaan de 
handen ineen voor het project ‘Don’t let others decide’. 
Daarin laten ze de kracht van vluchtelingen zien en vragen 
ze de Nederlandse bevolking vooroordelen te laten varen en 
geen etiketjes te plakken.

In een mooie fotoshoot (in de chique Haagse Passage) en 
flitsende video laten de zes Haagse nieuwkomers zichzelf 
zien. Niet als vluchteling, maar als medemens met 
‘gewonemensenwensen’, verlangens en dromen. ‘Ik wil de 
volgende minister van Financiën worden. Ik hou van de 
financiële wereld en van macht’, zegt Firas.
‘Ik heb in Nederland geleerd dat ik vrijuit mijn eigen mening 
mag geven. Dat was in Eritrea heel anders’, vertelt Kidane. ‘Ik 
wil hier graag kapper worden, gespecialiseerd in Nederlandse, 
maar ook exotische kapsels.’ 

‘Met dit project rekenen we af met het wat abstracte begrip 
‘vluchtelingen’, met de vooroordelen en populistische 
oneliners die je soms hoort en die nergens op slaan. Dit zijn 
mensen met kwaliteiten die ze graag willen laten zien, ze 
willen hun dromen delen’, aldus Nike Ayinla van 
VluchtelingenWerk Den Haag.
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Juridische Begeleiding Broederliefde die geen grenzen kent

Twee broers omhelzen elkaar op Schiphol. Dat lijkt niet zo bijzonder, 
maar het is een ‘kippenvelmoment’ als je weet hoe moeizaam deze 
gezinshereniging tot stand is gekomen. 

‘Op het moment dat je ergens oprecht in gelooft, is het 
vanzelfsprekend dat je al het mogelijke, en soms zelfs het 
onmogelijke in het werk stelt’, aldus vrijwilligster Myrthe 
Meeuwissen van ons expertisecentrum Alleenstaande Minderjarige 
Vreemdelingen. ‘Vanaf het moment dat Ahmad bij Vluchtelingen-
Werk binnenkwam, heb ik samen met hem alles op alles gezet om 
zijn familie in veiligheid te krijgen.’ Het lukte. Vooral dankzij het 
doorzettingsvermogen en de onverzettelijkheid van Myrthe.  

Strijdende partijen
Om de dienstplicht te ontlopen, vertrekt Ahmad in 2015 op 17-jarige 
leeftijd uit een Palestijns vluchtelingenkamp in Damascus. Via 
Griekenland, Macedonië, Hongarije, Oostenrijk en Duitsland komt 
hij in 2015 als minderjarige vluchteling aan in Ter Apel.

Er wordt verwacht dat Ahmad, na het verkrijgen van een 
verblijfsvergunning, zich inzet om Nederlands te leren, te 
participeren en te integreren. Maar hoe kun je je concentreren op 
het leren van een taal, als je je voortdurend zorgen maakt om je 
familie? Als je niet weet of je je vader en moeder ooit nog zal zien 
en niet weet hoe de procedures in elkaar zitten voor 
gezinshereniging? 

Gelukkig treft hij Myrthe die ervoor zorgt dat de aanvraag soepel 
verloopt en de rest van het gezin in oktober 2016 op Schiphol 
arriveert. Iedereen, behalve broer Omar die tussen de strijdende 
partijen vastzit bij de grens van Jordanië. Het wordt nog erger: in 
maart 2017 krijgt Islamitische Staat hem te pakken.

 

Doodsbang
IS vertrekt kort daarna uit het dorp, maar bij Omars vrijlating wordt 
hem duidelijk te verstaan gegeven volgende keer minder ‘geluk’ te 
hebben. Doodsbang belt hij zijn vader. Ahmad beseft: het is nu of 
nooit! Myrthe zoekt hulp bij het Rode Kruis en de ambassade, ze 
beweegt hemel en aarde. En niet voor niks.

De hulptroepen staan klaar. Vlakbij de Jordaanse grens wacht Omar 
op een teken. Na een paar dagen hoort hij zijn vader opgewonden 
door zijn mobiel, ‘Omar, NU!’. Struikelend bereikt hij de grens, 
vastlopend in een haag van geweren. Daar treft hij Sarah, een 
medewerker van het Rode Kruis. Diezelfde dag nog haalt hij met 
haar zijn documenten op. Op 14 april wacht de familie hem op, op 
Schiphol. 

Het gezin woont in Den Haag. Compleet. Gelukkig. Dankbaar. ‘Als je 
iets echt wilt dan kan het’, zegt Ahmad. En zeker als Myrthe in de 
buurt is. ‘Het is een voorrecht geweest om onderdeel en getuige te 
zijn van deze gezinshereniging, van zo’n liefdevolle familie die ik al 
het goeds van de wereld toewens’, zegt de vrijwilligster bescheiden. 

‘Het is een voorrecht geweest  
om onderdeel en getuige te zijn 

van deze gezinshereniging’



 8 | Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland  - Jaarverslag 2017

Voorlichting

Bekend maakt Bemind: een vluchteling op bezoek

Een vluchteling heeft primair bescherming nodig. Maar wat heb je 
aan bescherming als je niet begrepen wordt, niet welkom bent en 
gediscrimineerd wordt op de arbeidsmarkt? Het is voor 
vluchtelingen belangrijk dat zij in een welkome samenleving terecht 
komen. Mede met onze voorlichtingsprojecten werkt 
VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland aan maatschappelijk 
draagvlak voor vluchtelingen. 

Persoonlijk  verhaal
Met het voorlichtingsproject Bekend maakt Bemind bieden wij de 
mogelijkheid in gesprek te gaan mét een vluchteling en geven wij 
hem of haar een gezicht. Onze speciaal daarvoor getrainde 
vrijwilligers komen in koppels op bezoek: een vluchteling en een 
niet-vluchteling. Tijdens deze laagdrempelige bijeenkomsten delen 
zij feitelijke informatie over vluchtelingen, maar vooral het 
persoonlijke verhaal van de vluchteling. Waarom moet iemand 
vluchten en hoe is het om in Nederland een nieuw leven op te 
bouwen?

Cruciale ontmoetingen
Iedereen heeft wel een mening over vluchtelingen. Soms is deze 
mening gebaseerd op feiten, maar vaak op misverstanden en 
vooroordelen. Een ontmoeting is dé manier om vooroordelen weg te 
nemen en begrip te creëren. Het project Bekend maakt Bemind 
faciliteert deze cruciale ontmoetingen met scholieren, burgers, 
media en politiek. Tijdens de voorlichting delen we feitelijke 
informatie: waarom moeten mensen vluchten? Wat is het verschil 
tussen een vluchteling, asielzoeker en een migrant? Vervolgens 
vertelt een vluchteling over zijn of haar persoonlijke ervaring en 
gaan de voorlichters het gesprek aan.

Voor meer informatie mail projectleider Edmond Sterk:  
Esterk@vluchtelingenwerk.nl
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Arbeidsparticipatie Doaa: een fris gezicht in gemeentehuis Goes
 

 
Nee, in het stadskantoor van Goes is de werkvloer nog geen exacte 
afspiegeling van de bevolking. Maar daar wordt aan gewerkt. Sinds 
begin september is Doaa Bazrto er in dienst bij het team 
documentaire informatievoorziening. Als eerste statushouder, een 
vrouw met een hoofddoek. Maar vooral als altijd vrolijke, ambitieuze 
collega.

De 29-jarige Doaa nam deel aan VIP (Vluchtelingen Investeren in 
Participeren), een project waarin statushouders worden voorbereid 
op de Nederlandse arbeidsmarkt. Via dat project kwam ze in contact 
met Rik de Brouwer van de gemeente. Ze bespraken in juni de 
mogelijkheden voor een stagekansplaats. Dat is een overeenkomst 
van zes maanden, waarin de statushouder met behoud van uitkering 
voor een werkgever aan de slag kan. 

Kinderopvang
Het enthousiasme bij zowel Rik als Doaa was groot. Maar er waren 
drempels. Doaa’s man had ook al snel werk gevonden, als ICT’er. Als 
Doaa zou gaan werken moest er voor de kinderen (een zoontje van 
bijna 5 jaar, en een dochter van 2) kinderopvang worden geregeld. 
Dat bleek te duur.

 

 
Doaa meldde zich een paar maanden later toch weer bij Rik: ‘Ik wilde 
zó graag. Een administratieve baan op het stadskantoor: dit is 
precies wat ik zocht. We hebben in de zomer aan een oplossing voor 
de kinderopvang gewerkt. Deze kans kon ik gewoon niet laten 
lopen.’ 

Verloren jaren
Ze was administratief medewerkster in Syrië, voor ze vier jaar 
geleden moesten vluchten. Het voelt voor haar als vier verloren 
jaren… Nu heeft ze haast die tijd goed te maken. ‘Ik heb hier geen 
familie, het eerste jaar hier had ik het heel moeilijk. Maar nu wil ik 
vooruit kijken. Mijn toekomst ligt in Nederland. Ik wil me 
ontwikkelen.’
 
“We moeten haar soms een beetje afremmen’, zegt Rik. ‘Maar verder 
ben ik vooral onder de indruk van haar positivisme en haar 
doorzettingsvermogen. Ze heeft zich snel aangepast, ze kan met al 
haar collega’s in het team lezen en schrijven.’

Voor meer informatie over VIP, mail projectleider Radboud Fransen: 
Rfransen@vluchtelingenwerk.nl
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2017 in cijfers

VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland 
Blaak 22. 3011 TA Rotterdam

Telefoon: 010 229 2362 
 

info-zuidwest@vluchtelingenwerk.nl
www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland

 facebook.com/vluchtelingenwerkzuidwest-nederland
 twitter.com/vwzuidwest

 3071 gestarte trajecten Maatschappelijke Begeleiding (18+) 3072 vrijwilligers 226 beroepskrachten (181 fte)

VluchtelingenWerk Zuidwest-
Nederland was in 2017 betrokken  
bij 263 gastlessen en 
voorlichtingsbijeenkomsten. 

Inburgering
 

  17 leslocaties
 1332 deelnemers, 47% , 53% 
 44 nationaliteiten 
  Grootste groep: Syrië (29%), Eritrea (25%),  

dan achtereenvolgens Somalië, Afghanistan  
en Irak

56%  
Inburgering

36%  
Alfabetisering

8%  
Staatsexamen

Arbeidsparticipatie
 

VIP In elf gemeenten in Zuidwest-Nederland 
in totaal 20 VIP-groepen, met in totaal 273 deelnemers,  

allemaal gekoppeld aan een vrijwillig arbeidscoach
190 deelnemers hebben VIP afgerond, 83 niet  

(10 stopten omdat ze een baan vonden)


