
                                    
            Interkerkelijk Diaconaal Platform 

 

Bekend maakt Bemind                        

Vluchtelingen: van “nieuwsbericht” naar mens 

 

Voorbereiding  (vanaf mei 2019) 

Na een tip van een plaatsgenoot is er contact opgenomen met Vluchtelingenwerk. 

Er is regelmatig overleg geweest met Willem v.d. Sluis en Femke Hummel die beide betrokken zijn bij 

het project “Bekend maakt Bemind”. 

De opzet en doelstelling is als volgt beschreven: 

Vluchtelingen, mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en onderdrukking. Die ons vragen om 

bescherming. Mensen uit een vreemd, ver land. We horen en lezen erover, en vormen vaak 

onze mening door wat we zien in het nieuws en op internet. 

  

Maar welke mensen zitten er achter al deze berichten? Vaak lijken ze meer op ons dan je 

denkt. Gewone mensen die een gewone baan hadden, met gewone hobby’s. Die net als wij 

het beste willen voor hun gezin. Iets willen bijdragen aan de maatschappij. Daar kun je 

allemaal achter komen als je met elkaar praat. Want dan is een vluchteling niet meer alleen 

een nieuwsbericht, maar een mens. Net als jij en ik. Zo’n ontmoeting zorgt voor meer begrip. 

  

Op deze avond is een vluchteling bij ons te gast; uit welk land is nu nog niet bekend. 

Samen met iemand van Vluchtelingenwerk komt hij of zij om te vertellen, ervaringen uit te 

wisselen, te lachen en te verbazen. 

En zo komen we er samen achter dat we allemaal maar mensen zijn, met vergelijkbare 

dromen. 

Als datum voor deze activiteit is gekozen voor dinsdag 15 oktober 2019 

 

 

Organisatie 

De verantwoordelijkheid van deze avond ligt bij het Interkerkelijk Diaconaal Platform Midden Drenthe. 
Dit is een samenwerking van de kerken in Midden Drenthe, gericht op hulp aan mensen die het 
moeilijk hebben. Daarnaast om als kerken betrokken zijn bij de samenleving, en dat te doen vanuit 
een centraal aanspreekpunt. 
Om deze avond te promoten is het opgenomen in het programma “Ontmoeting en Inspiratie” – dit is 
een serie avonden met diverse onderwerpen. 
Ook is een mail met uitleg gestuurd naar alle deelnemende kerken in het IDP, met het verzoek deze 
avond onder de aandacht te brengen. 
Daarnaast zijn er stukjes kopij gestuurd naar de huis-aan-huis bladen in MiddenDrenthe. 
Vluchtelingenwerk MD is betrokken bij de organisatie; ze stellen voor om de avond “aan te kleden” 
met lekkere Syrische hapjes en muziek. Aldus is besloten. 
 
 
 



Uitvoering 

De avond is georganiseerd in het Wilhelmina Zalen Centrum in Beilen.  

Om 20.00 u. kan Henk Timmerman als bestuurslid van het IDP ca. 60 personen welkom heten. 

Er zijn mensen uit Beilen, Westerbork en Hooghalen aanwezig, waaronder een aantal Syriërs uit 

Beilen en Westerbork. Een deel van de aanwezigen is als vrijwilliger direct betrokken bij hulp aan 

vluchtelingen, maar er zijn ook mensen die nieuw zijn op dit terrein. 

Een speciaal welkom is er voor Islam Richie, en zijn vrouw Areej uit Franeker. Islam is de spreker 

vanavond. Ook een hartelijk welkom voor Ali en Abir uit Westerbork die muziek maken. 

Vanuit Vluchtelingenwerk MD zijn enkele vrijwilligers aanwezig en ook de nieuwe leidinggevende 

Liuba Miasnikova. 

De avond wordt geopend door het aansteken van “de kaars van verbinding”; als openingstekst is 

gekozen voor woorden van Paus Franciscus met als titel “Lampedusa”. 

Dan krijgt Islam het woord. 

 

 

                           
 

 

Hij vertelt over zijn leven als student in Aleppo, en de onbevangenheid waarmee de eerste protesten 

tegen Assad gehouden werden. Echter al snel blijkt de moorddadigheid van het regiem, en de 

enorme repressie tegen allen die oppositie voeren. Hij, en zijn familie moeten vluchten en strijken 

eerst neer in Libanon. Hij heeft daar een eigen bedrijfje in onderdelen voor telefoons. 

Libanon is echter te vol en hij wil zijn leven beter vorm geven. De keuze valt op Nederland als 

bestemming – de reden daarvoor is de goede reputatie van Nederland m.b.t. de opvang van 

vluchtelingen, en ook heel belangrijk: er wordt goed Engels gesproken. 

De tocht naar Nederland is zoals we die kennen van de TV, eerst een bootje (voor 1000 euro !!!) en 

dan een lange voetreis door de Balkan. 

Zijn leven in Nederland gaat volgens de standaard procedure: AZC, inburgering, leren van de taal en 

zoeken naar werk. 

Hij heeft nu een eigen catering bedrijfje, en verzorgt Syrische gerechten. 

Het verhaal van Islam komt heel goed over bij de aanwezigen; hij heeft een innemende stijl die 

mensen heel erg waarderen. 



 

 

In de pauze genieten we van lekkere hapjes die door Islam 

meegenomen zijn, en door Areej klaargemaakt zijn in de keuken 

van het WZC. 

Daarnaast waren er nog verschillende hapjes meegenomen door 

Syriërs uit Beilen. 

 

Ook is er veel interactie tussen alle aanwezigen. Opmerkelijk hoe 

goed mensen met elkaar communiceren. 

 

 

 

 

 

 

 

Om circa 22.00 u. wordt de avond afgesloten. 

Als dank krijgen Islam en Ali beide een VVV cadeaubon. 

Daarnaast is er een vergoeding voor reiskosten en voor de hapjes die meegenomen zijn. 

 

Conclusie: een mooie avond, die aan de doelstelling heeft beantwoord. 

 


