
Ontdek wat een  
vluchteling meemaakt 
 
Doe mee met de VluchtelingenLoop! 



Ontdek wat een vluchteling meemaakt, doe mee met de VluchtelingenLoop! 
Leuk dat uw klas meedoet met de VluchtelingenLoop van VluchtelingenWerk Nederland. Organiseer 
de sponsorloop aan de hand van tien simpele stappen. In deze handleiding vindt u alles wat u 
daarvoor nodig heeft. Naast het stappenplan vindt u meer informatie over de inhoud van het 
complete sponsorlooppakket, leest u over het educatieve thema en krijgt u ‘tips & tricks’ om de 
sponsorloop tot een succes te maken. 

Wat is de VluchtelingenLoop? 
Tijdens de VluchtelingenLoop kruipen de kinderen in de huid van een 
vluchteling. Al rennend of lopend komen ze langs de verschillende 
stations die vluchtelingen tegenkomen op weg naar een veilige 
toekomst in Nederland. Die reis en de asielprocedure zijn complex. 
Daarom is deze vereenvoudigd naar vier onderdelen: (1) de vlucht, 
(2) het vragen om bescherming in Nederland, (3) het verblijf in een 
asielzoekerscentrum en uiteindelijk (4) het verhuizen naar een  
eigen huis. Bij het passeren van elk onderdeel krijgen de kinderen 
een stempel op een stempelkaart. Lees meer over de verschillende 
stations op bladzijde 2. U kunt de informatie doornemen met de 
deelnemende leerlingen, zodat ze goed uit kunnen leggen waarom  
ze meedoen aan de sponsorloop.

Waarom doen scholen mee? 
Sommige leerlingen weten al iets over vluchtelingen. Bijvoorbeeld 
via media als het (Jeugd)journaal of door hun omgeving. Ook kan het 
zijn dat ze een klasgenootje hebben met een vluchtelingen
achtergrond. Maar wat betekent het om te vluchten en waarom 
worden mensen daartoe gedwongen? Met de sponsorloop maken 
kinderen op een laagdrempelige manier kennis met het onderwerp 
en helpen zij vluchtelingen in Nederland hun weg te vinden. 

Wat doet VluchtelingenWerk?
VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijk goed doel dat 
vluchtelingen begeleidt vanaf de aankomst in Nederland tot en met 
de inburgering in de Nederlandse samenleving. Het werk wordt 
verzet door zo’n 650 medewerkers en bijna 7.500 vrijwilligers. Lees 
op bladzijde 3 op welke manier VluchtelingenWerk zich inzet tijdens 
de verschillende stappen van de VluchtelingenLoop. 

Inhoud pakket VluchtelingenLoop
De volgende onderdelen worden na aanvraag per post verstuurd. 
Het pakket is gebaseerd op een klas van 35 kinderen. Heeft u 
veel meer of juist veel minder stuks nodig? Neem dan contact 
met ons op. 
•  35 Informatiefolders voor ouders en kinderen 
•    35 Plaktatoeages die kinderen kunnen dragen tijdens 

het rennen
•  35 Stempelkaarten 
•  2 Promotieposters 
•  1 Retourenvelop 
•  35 Oorkondes (namen van deelnemers kunt u zelf invullen) 

Verder vindt u alles wat u nodig heeft online.  
Download en print de onderstaande onderdelen via  
www.vluchtelingenwerk.nl/sponsorloop. 
•   Sponsorformulier
•  Persbericht 
•  Registratieformulier 
•  Aankondigingsbrief voor ouders 
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VluchtelingenLoop: kruip in de huid van een vluchteling 
De 11jarige Amina vluchtte met haar familie uit Somalië. Na een 
lange, zware reis kwam ze aan in Nederland. De eerste periode in 
Nederland woonde ze in een asielzoekerscentrum. Ze begreep niet 
wat haar allemaal was overkomen. Ze was dan ook opgelucht toen 
ze eindelijk naar een normale woning mocht verhuizen. Tijdens de 
VluchtelingenLoop leggen de kinderen dezelfde reis af als Amina. 
Zo ontdekken ze welke stappen vluchtelingen moeten nemen om 
een nieuw leven in veiligheid op te bouwen in Nederland. Voor elke 
stap die de kinderen passeren, krijgen zij een stempel op de 
stempelkaart. 

 Je moet vluchten uit een onveilig land
  Stel je voor: je leeft in een land waar oorlog is, 

of je wordt bedreigd vanwege je geloof.  
Je bent je leven niet zeker, dus moet je 
vluchten. Je laat je huis, je school, je vrienden 
en al je kleren, speelgoed en knuffels achter. 
De vlucht is gevaarlijk en je moet misschien 
zelfs zonder je vader of moeder vluchten.  
Je bent verdrietig maar ook opgelucht als het 
lukt om uit je onveilige land te ontsnappen. 

 Je komt aan in Nederland
  Je vlucht dagen of soms zelfs weken en 

eindelijk kom je aan in een veilig land: 
Nederland! Je moet je paspoort laten zien, 
maar dat is afgepakt in je eigen land.  
Je spreekt de taal niet, begrijpt mensen niet en 
weet niet wat je moet doen. Je krijgt allerlei 
moeilijke gesprekken met mensen van de 
overheid. Maar in ieder geval ben je nu veilig!

  Je leeft in een asielzoekerscentrum
  Je bent veilig, maar je moet één kamer delen 

met je hele gezin. Je mist je huis en je 
vrienden in het land waar je vandaan komt.  
Je weet niet wat er gaat gebeuren en of je in 
Nederland mag blijven wonen. Er is niet zo veel 
te doen in het asielzoekerscentrum en je 
ouders zijn erg gespannen door alle 
onzekerheid. Je hebt geen idee hoe lang dit 
nog duurt.

 Je verhuist naar een eigen huis
  Gelukkig, je mag in Nederland blijven en hoeft 

niet meer bang te zijn! Je mag met je ouders 
verhuizen naar een eigen huis. Dat is wel 
wennen: je moet de buurt leren kennen, 
nieuwe vriendjes maken en wennen aan een 
nieuwe school. Maar gelukkig kun je nu leven 
in veiligheid.

De rol van VluchtelingenWerk
Medewerkers en vrijwilligers van VluchtelingenWerk Nederland zijn 
actief in elke fase die wordt behandeld tijdens de 
VluchtelingenLoop. 

VluchtelingenWerk monitort de situatie in landen waar 
vluchtelingen vandaan komen. Sommige landen worden door de 
overheid als ‘veilig’ bestempeld, terwijl er wel degelijk 
mensenrechten worden geschonden. Deze en andere knelpunten in 
de uitvoering van wet en regelgeving worden door 
VluchtelingenWerk aangekaart bij de Nederlandse overheid. Om 
het draagvlak voor vluchtelingen in Nederland te vergroten, 
ontwikkelde VluchtelingenWerk diverse educatieve programma’s 
voor (basis)scholen. 

Wanneer vluchtelingen Nederland binnenkomen, moeten ze op 
gesprek bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Tijdens 
deze gesprekken, de zogeheten ‘gehoren’, wordt de identiteit van 
de vluchteling vastgesteld en moet hij uitleggen waarom hij 
bescherming nodig heeft. Niet alleen volwassenen, maar ook 
kinderen worden gehoord. Vrijwilligers van VluchtelingenWerk 
staan vluchtelingen bij tijdens deze intensieve gesprekken en 
bereiden hen erop voor. Zij leggen de vluchtelingen uit wat hen te 
wachten staat en wat de rol is van de verschillende spelers: de 
advocaat, de IND en VluchtelingenWerk. 

Tijdens de asielprocedure wonen vluchtelingen in een 
asielzoekerscentrum (azc). Ook vluchtelingen die al wel een 
verblijfsvergunning hebben, maar in afwachting zijn van een huis 
wonen in deze opvanglocaties. Vrijwilligers van VluchtelingenWerk 
maken vluchtelingen wegwijs in hun nieuwe woonplaats en 
ondersteunen hen bij het leren van de taal. Voor vluchteling
kinderen worden elk jaar Kindervakantieweken gehouden, zodat zij 
even aan hun zorgen kunnen ontsnappen.

Zodra vluchtelingen naar een eigen woning mogen verhuizen, 
kunnen ze beginnen met het opbouwen van een nieuw bestaan. 
VluchtelingenWerk helpt hen daarbij. Vrijwilligers van 
VluchtelingenWerk helpen vluchtelingen wegwijs te worden in hun 
nieuwe woonplaats en ondersteunen hen bij het leren van de taal.  
Ook bieden ze administratieve hulp bij regelen van verzekeringen, 
gas/water/licht, inschrijven bij een huisarts, tandarts en het 
vinden van een school voor de kinderen. Daarnaast stelt 
VluchtelingenWerk juridische en financiële middelen beschikbaar 
om door oorlog verscheurde gezinnen weer bij elkaar te brengen. 
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10-stappenplan

Stap 1: Dubbelcheck 
Heeft u alles ontvangen/gevonden? Check het aan de hand van het 
kader op pagina 1. Sommige onderdelen van het sponsorlooppakket 
krijgt u thuisgestuurd, andere zijn gemakkelijk te downloaden op de 
website www.vluchtelingenwerk.nl/sponsorloop. 

Stap 2: Datum en parcours 
Stel de datum van de sponsorloop vast en bepaal het parcours.  
De route kan bijvoorbeeld lopen over het schoolplein, een sportveld 
of langs een speeltuin. Ook kunt u voor diverse leeftijdsgroepen een 
andere route uitstippelen. Mocht u de route buiten het schoolplein 
uit willen zetten, informeer dan bij de gemeente of u toestemming 
nodig heeft. 

Stap 3: Vrijwilliger of vluchteling 
Neem contact op met de plaatselijke afdeling van VluchtelingenWerk. 
Op sommige locaties zijn vluchtelingen of vrijwilligers actief die 
voorlichting kunnen geven in de klas. Kijk voor de contactgegevens 
van een locatie bij u in de buurt op www.vluchtelingenwerk.nl/regio.

Stap 4: Informeer 
Informeer de leerlingen en hun ouders over de VluchtelingenLoop. 
Breng de ouders op de hoogte door de aankondigingsbrief  
(www.vluchtelingenwerk.nl/sponsorloop) te mailen of mee te geven 
aan de kinderen. Vertel de kinderen over de sponsorloop aan de hand 
van de per post gestuurde informatiefolder. Op de achterkant van de 
informatiefolder vindt u verwijzingen naar informatieve filmpjes en 
websites. Deze kunt u eventueel in de klas behandelen. 

Stap 5: Promoot 
Trek extra veel bezoekers en promoot de sponsorloop!  
Hoe meer mensen tijdens de sponsorloop komen kijken,  
hoe leuker het voor de kinderen is. Gebruik het persbericht  
(www.vluchtelingenwerk.nl/sponsorloop) om extra veel bezoekers te 
trekken. Vul de openstaande onderdelen van het persbericht in en 
stuur hem naar de lokale pers. Publiceer het bericht ook via je eigen 
kanalen zoals de website van de school en de nieuwsbrief. Vergeet 
niet de in het pakket bijgevoegde poster op te hangen. 

Stap 6: Sponsors zoeken 
Kinderen kunnen zich door vrienden, familieleden en buren laten 
sponsoren door hen de sponsorlijst te laten tekenen. Het sponsor
formulier vindt u op www.vluchtelingenwerk.nl/sponsorloop. Vertel 
de kinderen dat ze niet zomaar bij vreemden aan mogen bellen, maar 
dit eerst met hun ouders moeten bespreken. Op de achterkant van de 
sponsorlijst staat informatie over de sponsorloop en over 
VluchtelingenWerk Nederland, zodat de kinderen goed kunnen 
uitleggen waarom zij deelnemen aan de loop. 

 
 
Stap 7: Rennen! 
Zet het parcours uit met duidelijke stempelposten. De dag van de 
sponsorloop krijgen alle kinderen hun stempelkaart, deze krijgt u 
toegestuurd per post. De kinderen kunnen de kaart met een 
elastiekje aan hun pols dragen. Ook krijgen de kinderen een 
neptatoeage. Aan het eind van de dag krijgen alle kinderen een 
oorkonde. Vul de namen van de deelnemers van tevoren alvast in op 
de oorkonde. 

Stap 8: Doe verslag 
Houd belangstellenden op de hoogte. Laat diezelfde dag nog weten 
welk bedrag de kinderen hebben opgehaald, hoeveel kinderen aan de 
loop meededen en wat ze ervan vonden. Bijvoorbeeld op de website 
of Facebookpagina van de school. Maak tijdens de sponsorloop leuke 
foto’s die u bij het verslag kunt plaatsen. 

Stap 9. Donaties ophalen
Na de sponsorloop gaan de kinderen langs hun sponsors.  
Ze kunnen hun stempelkaart laten zien en halen de donaties  
contant op. Het opgehaalde sponsorbedrag kunnen ze samen  
met de sponsorlijst inleveren bij hun leerkracht op school.  
Hiervoor raden wij een periode van maximaal één week aan.  
Zodra u alle donaties hebt ontvangen, maakt u het totaalbedrag over 
op NL60 INGB 0000 1234 88 t.a.v. VluchtelingenWerk Nederland, 
o.v.v. Sponsorloop en de naam en vestigingsplaats van de school.

Stap 10. Retourformulier 
Stuur het registratieformulier en de sponsorlijsten van de kinderen 
naar VluchtelingenWerk. Gebruik hiervoor de retourenvelop die bij 
het pakket verstuurd is. Wij ontvangen het formulier graag uiterlijk 
twee weken na de sponsorloop, zodat wij kunnen zorgen voor een 
snelle en veilige afhandeling. Het registratieformulier vindt u op 
www.vluchtelingenwerk.nl/sponsorloop. 
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VluchtelingenWerk Nederland
Postbus 2894 
1000 CW Amsterdam
info@vluchtelingenwerk.nl
www.vluchtelingenwerk.nl
 /VluchtelingenWerkNederland
 /VluchtelingWerk

Tips & tricks 
Gebruik onderstaande tips om van de sponsorloop een extra leuke 
middag te maken!
1.  Loopt de leeftijd van de deelnemende kinderen erg uiteen?  

Zet dan diverse parcoursen uit. Maak bijvoorbeeld onderscheid 
tussen de onder en bovenbouw. Laat beide routes wel langs 
dezelfde stempelpost(en) lopen. Eventueel kunnen de grotere 
kinderen ook twee rondjes afleggen voordat een vakje op de 
stempelkaart afgetekend kan worden.

2.  Begin de sponsorloop met een gezamenlijke warmingup op 
vrolijke muziek. 

3.  Open de sponsorloop officieel met een echt startschot. Dit kan 
bijvoorbeeld gedaan worden door de directeur van de school. 

4.  Zorg dat er wat te drinken en iets lekkers klaarstaat voor de 
deelnemers. Misschien wil de plaatselijke supermarkt wel 
sponsoren?

5.  Versier de start en finish: dat zorgt meteen voor extra leuke foto’s. 
De kinderen kunnen van tevoren in de klas al helpen met het 
maken van de versieringen. 

6.  Doen niet alle klassen mee met de sponsorloop? Nodig hen dan 
wel uit om te komen kijken en de deelnemers aan te moedigen!

7.  Ook al is het parcours niet lang, geef de route aan met borden 
waarop ook staat hoe ver de leerlingen nog moeten (nog 100 
stappen, nog 50 stappen).

8.  Zorg dat er een gecertificeerde EHBO’er aanwezig is en check de 
EHBOdoos.   

 9.  Maak een groot bord waarop aan het eind van de dag het 
totaalbedrag kan worden geschreven; meteen een leuk 
fotomoment!
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