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Praat je met mij?

Of over mij?

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat precies is een vluchteling? Waarom vangt

Nederland vluchtelingen op? En hoe gaat

Nederland met hen om? In ons

voorlichtingsproject ‘Bekend maakt Bemind’ gaan

we in op dit soort vragen – en nog veel meer. 

 Is de nuance zoek?
Durf je bij jou op school het onderwerp niet aan

te snijden? Hoor je in je klas te veel oneliners,

rechtstreeks gekopieerd van vage bronnen? 

Denk je er over vluchtelingen een baan aan te

bieden maar wil je eerst de collega’s op de

werkvloer informeren en met vluchtverhalen

laten kennismaken? 

Organiseer je een informatieavond in de kerk?

Wil je als politieke partij meer achtergronden? 

 

'De leerlingen hebben zich echt

even vluchteling gevoeld, ze

hebben het er nu nog over. Het

programma zit goed in elkaar,

onze gasten van

VluchtelingenWerk wisten de

groep goed te begeleiden en te

boeien' 

 

Juf Marian, OBS De Zonnebloem
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met Bekend maakt Bemind komen we graag op

bezoek. Dat doen we in koppels: een vrijwilliger

van VluchtelingenWerk komt samen met een

vluchteling. We vertellen over de actuele situatie

rond vluchtelingen, wereldwijd en in Nederland. Er

is vooral ook veel aandacht voor het persoonlijke

verhaal van de vluchteling. 

 

Vluchtelingen krijgen een gezicht
Door de ontmoeting en het vluchtverhaal krijgen

vluchtelingen een gezicht. En jouw klas, collega’s

en andere toehoorders krijgen andere inzichten.

De vluchteling wordt een bekende, er ontstaat

begrip. Zo kunnen jullie voortaan discussiëren op

basis van feiten, in plaats van op fabels.

We komen graag bij je op bezoek

 

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 vluchtelingen te helpen bij wat zij nodig hebben. Maar er zijn ook vragen en is

er angst voor het onbekende. Iedereen heeft een mening over vluchtelingen. Soms is die

mening gebaseerd op feiten, soms ook op fabels of vooroordelen.



De kracht van Akrams levensverhaal

Akram Beiramvand (55) zat acht jaar gevangen in Iran. Als zij

haar levensverhaal vertelt, als voorlichter van een

scholenproject in de Leidse regio, krijgt ze jongeren stil.

Veel van haar mede-vrijheidsstrijders zijn geëxecuteerd,

Akram vluchtte in 1994 naar Nederland. 'Ik heb hier een nieuw

leven opgebouwd. In moeilijke tijden ontdek je je kracht.'

Akram ontdekte als voorlichter ook de kracht van haar verhaal.

Ze krijgt de drukste klassen muisstil. 'Al die vooroordelen... Ik

zeg vaak tegen jongeren: geloof niet alles wat je leest of hoort.

Je bent op een leeftijd gekomen dat je zelf moet vragen,

luisteren en beoordelen. Vluchtelingen zijn hier niet voor jullie

uitkeringen of banen. Ik ben hier omdat ik gevaar liep. En nu

wil ik graag meedoen.'

 

 

 

 

Akram: 'Ik zeg vaak tegen jongeren: geloof niet alles wat je leest of hoort'



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praat je met mij?

Of over mij?

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 daar opereren waar nog geen structurele

voorlichtingsactiviteiten plaatsvinden.

 

Team van twee
Bekend maakt Bemind is gericht op vergroten van 

 

 

Gaan de discussies over vluchtelingen
moeizaam en hoor je in je klas te veel
oneliners? Is de nuance zoek? Vang je te
veel populistische prietpraat op de
werkvloer op? Organiseer je een
informatieavond in de kerk, of wil je als
politieke partij meer achtergronden? Met
Bekend maakt Bemind komen we graag op
bezoek. Bel of mail ons!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

draagvlak door voorlichting en ontmoeting. Teams

van voorlichters - bestaande uit een Nederlander

en een vluchteling - geven voorlichting en gaan

met mensen in gesprek. Dat doen ze lokaal, op

scholen, maar ook in kerken, op

sportverenigingen, bij politieke partijen of in het

plaatselijke bejaardentehuis. 

 

Een positiever beeld
Zo hopen we mensen aan het denken te zetten

over wat het is om te moeten vluchten en

bescherming nodig te hebben en ontstaat wellicht

een positiever beeld. Want we weten dat

ontmoeting vaak leidt tot wederzijds begrip:

bekend maakt bemind.

 

 

VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland

bmb-zuidwest@vluchtelingenwerk.nl
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