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Laten we elkaar ontmoeten en kennen' Project 'Bekend maakt bemind'  
 
'Petra' is een statushouder en Syrische journaliste van oorsprong. Zij bouwt haar leven nu 
op in Nederland. Ze is onderdeel van het project 'bekend maakt bemind' en doet hieronder 
haar verhaal.  
 
Reusel- Tussen 2003 en 2006 hadden we in Syrië vluchtelingen die uit Irak en Libanon 
kwamen. In ons huis hebben we drie families opgevangen en ik kan niet vergeten wat mijn 
vader toen heeft gezegd: "Je mag deze mensen niet vragen naar hun geloof, waarom ben 
je hier, of wanneer zal je teruggaan?"  
 
Mijn vader gelooft dat het verlies van jouw land het grootste verlies is in je leven. En op al 
mijn vragen heeft hij telkens geantwoord: "De leiders maken oorlog en het volk betaalt de 
tol." Ik heb veel verhalen gehoord, maar ik had me nooit kunnen voorstellen dat ik op een 
dag zou moeten vluchten. Toen ik hier kwam moest ik veel vragen beantwoorden, soms 
was het een directe vraag en soms heb ik vragen gezien in de ogen van de mensen.  
 
Ik heb besloten om snel Nederlands te leren, om op de vragen te kunnen reageren en om 
de afstand tussen mij als vluchteling en de Nederlanders te verkleinen. Als ik de taal heb 
geleerd, betekent dat dat ik het instrument heb, maar ik heb ook een zender nodig om mijn 
boodschap over te brengen. Toen heb ik Lau Groenen ontmoet, nu mijn teampartner bij 
het project 'Bekend maakt Bemind'. Hij heeft gezegd: "Je kunt je boodschap op jouw eigen 
manier overbrengen, door je verhaal te vertellen aan de mensen die naar jou komen 
luisteren en je kunt ook hun vragen beantwoorden." Met het project Bekend maakt Bemind 
biedt VluchtelingenWerk maatschappelijke organisaties, groepen en scholen de 
mogelijkheid om in gesprek te gaan met een vluchteling. De speciaal getrainde vrijwilligers 
komen in koppels op bezoek, een vluchteling en een niet-vluchteling, in de klas, op de 
werkvloer, de sportvereniging of de hobbyclub. Tijdens deze bijeenkomsten wordt feitelijke 
informatie gedeeld en vertellen vluchtelingen hun persoonlijke verhaal. Daar heb ik de 
ruimte om te vertellen hoe was moeilijk om alles te moeten achterlaten. Daar probeerde ik 
een nieuwe beschrijving van woord vluchteling te verzinnen: volgens mij is het 'een zoeker 
naar een nieuwe kans om te leven.'  
 
Wederzijds begrip  
Iedereen heeft wel een mening over vluchtelingen, soms is deze mening gebaseerd op 
feiten, maar vaak op misverstanden en vooroordelen. Bekend maakt Bemind schept een 
positieve sfeer tussen vluchtelingen en Nederlanders om elkaar te ontmoeten. De 
ontmoeting leidt tot wederzijds begrip: als mensen een vluchteling spreken, dan is hij al 
snel niet meer 'die ander', maar een mens met een verhaal, een mens van vlees en bloed. 
Laten we elkaar de ruimte geven om bekend en bemind te zijn. 
 


