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activiteíten en projecten van VluchtelingenWerk Noord-Nederland voor medelanders en lokale samenleving

Voor het eerst voerde VWNN vorig

schooljaar het project Samenspel uit.

Dat gebeurde samen met muziek-

docenten en de AZC-scholen in

Emmen, Zweeloo, Oude Pekela en

Musselkanaal. Klapstuk werd een op-

treden van de kinderen, samen met

het Symfonieorkest.'De Schilderijen-

tentoonstelling' van Moessorgski

werd vervlochten met liedjes en be-

wegingen, die het verhaal vertelden

van een dappere jongen. Theater De

Spiegel in Zwolle barstte zowat uit

haar voegen van zoveel vrolijke

energie... en koningin Máxima zat in

het publiek!

Trots voor het voetlicht
Ook het komend halfjaar wordt het

landelijke muziekproject Samenspel

weer in het Noorden uitgevoerd,

ditmaal op AZC-scholen in Belling-

wolde, Oude Pekela, Ter Apel en

Delfzijl. Aan de hand Van een span-

nend verhaal en muziek van Modest

Moessorgski leren asielzoekers-

kinderen nieuwe liedjes, bewegen

op muziek en bodypercussie.

Ze werken toe naar een voorstelling

op het AZC voor ouders en familie.

Daarna volgt een spetterend slot-

conced in Arnhem, met Eric Robil-

lard als verteller en muzikale onder-

steuning van het Gelders Orkest.

AÏshah, 10 jaar, deed mee aan het

eerste slotconcert: 'Jammer dat we

alweer naar huis gaan! Het was heel

leuk om hier in het theater te zijn. We

hebben geklapt voor dat grote orkest

op het podium. Maar ineens stonden

ze op en begonnen voor ons te klap-

pen! Ze vonden dat wij het heel goed

hadden gedaan.'

Het Europees Vluchtelingenfonds

ondersteunt het project. Samenspel

zorgt ervoor dat de kinderen na af-

loop trots op zichzelf kunnen zijn. Ze

leren nieuwe muzikale vaardigheden

aan en vergroten hun woordenschat

waardoor het zelfvertrouwen groeit.

Voor de nieuwe reeks voorstellin-

gen en die in voorjaar 2015 zoeken

we nog vrijwilligers die hun muziek-

instrument bij de kinderen willen

introduceren. Ook zoeken we (ge-

bruikte) instrumenten. Meer weten?

Mail naar: samenspel@vwnn.nl
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Het aantal deelnemers aan inburge-

ringscursussen van Vluchtelingen-

Werk Noord-Nederland stijgt explo-

sief. ln 2013 startten we met een

klasje van 1 persoon in Emmen.

lnmiddels biedt onze organisatie

in Groningen, Fryslân en Drenthe

ruim 200 vluchtelingen en migran-

ten scholing op diverse niveaus.

Er zijn leslocaties geopend in

Winsum, Dokkum, Sneek, Heeren-

veen, Joure, Drachten, Emmen,

Assen en Hoogeveen. Verspreid

over deze 9 leslocaties draaien er

17 groepen, met deelnemers uit de

hele regio.

De animo voor de inburgerings-

cursussen blijkt veel groter dan

verwacht. Het afgelopen jaar zijn

daarom bij lokale afdelingen van

VluchtelingenWerk en in wijkcentra

steeds meer leslocaties ingericht.

En er komen weer nieuwe bij, want

voor Wolvega en Uithuizen staan

we in de stadblokken.

Het succes is waarschijnlijk te

danken aan een combinatie van

factoren. Bij VluchtelingenWerk zijn

het uitsluitend gecertificeerde NT2-

docenten, die de lessen verzorgen.

Daarnaast geven we via een taal-

coach extra begeleiding wat betreft

Foto's: Trude 5mitskamp, taalvrijwilliger

huiswerkopdrachten en spreek-
vaardigheid. Ook regelen we alle

bijkomende zaken, van de intake tot

en met de examens.

De aangeboden trajecten lopen

uiteen van alfabetisering tot Staats-

examen Nederlandse Taal 2.

Cursisten worden vooraf getoetst.

Afhankelijk van het niveau waarop

een migrant of vluchteling zit komt

men in een traject terecht dat 32,

48 of 64 weken duurt. ln die periode

krijgen deelnemers drie keer per

week klassikaal les, minimaal acht

uur per week. Naar verwachting zal

de stijgende lijn in het aantal cursis-

ten zich de komende jaren nog ver-

sterkt doorzetten. .

Voor meer informatie:

in burgeringsloket@vwnn. nl

EVEN StIKKEN

Een half jaar lang trokken 156 vol-

wassen deelnemers op met een

persoonlijke taalcoach van VWNN:
'Taal in beweging'. Samen op ont-

dekkingstocht door de door de

Nederlandse samenleving, op pad

in een nieuw taalgebied: dat brengt

mensen bij elkaar. Geen wonder

dat de feestelijke slotbijeenkomst
voor veel mensen ook een beetje

slikken was.

Tijdens het officiële gedeelte werd

onder andere het slotmagazine ge-

presenteerd. Na de lunch wachtten

workshops zoals een kompastocht

met een geit, een groepsschilderij

maken, een excursie met een bos-

wachter, een krantenspeurtocht,

boogschieten en een demonstratie

klompen maken.

Ook van de afsluitende barbecue

werd enorm genoten. Tijdens al

deze activiteiten vergrootten de

deelnemers nog hun woorden-
schat. 'Taal in beweging' werd

gefinancierd door het Europees

lntegratiefonds en het Europees

Vluchtelingenfonds. .
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Geen kind meer in de cel

Sinds 1 september komen gezin-

nen met minderjarige kinderen niet

meer standaard in de cel, als zij op

Schiphol asiel aanvragen. Zij door-

lopen hun asielprocedure nu in vrij-

heid. Alleenstaanden en gezinnen

zonder kinderen worden helaas

nog wel vastgezet in grensdetentie.

ln 2013 zaten bijna 700 vluchtelin-
gen gevangen. Onder hen waren
76 kinderen jonger dan 15 jaar.

Dit jaar zaten er tot september 64

kinderen in de cel.

VluchtelingenWerk Nederland voeft
aljarenlang campagne voor het af-
schaffen van grensdetentie, onder
andere vanuit de coalitie Geen Kind

in de Cel, die al sinds 2006 strijdt

tegen het vastzetten van kinderen.

Samen met UNHCR publiceerden

we diverse rapporten en schreven

we brieven aan de Tweede Kamer.

ln 2013 voerde VluchtelingenWerk

de campagne 'Geen vluchteling in

de cel', waarbij we onder andere

ruim 31.000 handtekeningen op-
haalden.

Dat het nieuwe beleid inderdaad is
geëffectueerd, bleek eind augustus

al. Medewerkers van Vluchtelingen-
Werk op Schiphol signaleerden dat

een juist gearriveerd Syrisch gezin

met twee kleine kinderen, waarvan

de vrouw 8 maanden zwanger was,

de nacht doorbracht op de proces-

opvanglocatie/aanmeldcentrum
Schiphol (POL/AC). De IND be-

sloot het gezin, na een screening

door de Koninklijke Marechaussee,

vervolgens direct door te sturen

naar Ter Apel. VluchtelingenWerk
Nederland is heel blij met de stap

die de staatssecretaris heeft gezeI,

maar blijft ervoor pleiten grens-

detentie ook voor vluchtelingen

zonder kinderen af te schaffen. .

WERK D()()R NETWERK

Voor sociale contacten, maar ook

voor het vinden van werk, is het
hebben van een netwerk cruciaal.
Veel vluchtelingen hebben echter
geen/onvoldoende contacten met

Nederlanders. Omdat ze moeite

hebben een netwerk op te bouwen

is de participatie van vluchtelingen
aan de samenleving laag en ont-
staat eenzaamheid.

Met 'Je bent wie je kent' zet
VluchtelingenWerk een flink tand-
je bij, om vluchtelingen en mi-
granten te ondersteunen bij het
opbouwen en onderhouden van

een netwerk. Er worden groepen

van 12 vluchtelingen samenge-
steld, die liefst 35 keer bij elkaar
komt. Vrijwilligers, getraind in

methodieken en aanpak, begelei-
den dat. Door de deelnemers te
leren netwerken willen we de soci-
ale en professionele zelfredzaam-
heid en daarmee de weerbaarheid
en participatie vergroten.
Dat vergroot hun kansen zich een
plaats te verwerven in de Neder-
landse samenleving en op de

arbeidsmarkt. Het project richt
zich op het opbouwen van zowel

een sociaal als een arbeidsmarkt-
gericht netwerk.

Het eerste jaar wordt 'Je bent wie
je kent' uitgevoerd in de gemeen-

ten Emmen, De Friese Meren en

Oost-Groningen (onder andere in
Stadskanaal en Pekela).
VluchtelingenWerk Noord-Neder-
land ontvangt voor dit project in
2014,2015 en 2016 een bijdrage
van in totaal € 52.000,- van het

Oranje Fonds. Naast het Oranje
Fonds zijn Projecten ln Nederland
(PlN)en VWNN medefinancier. .
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Om uiteengevallen gezinnen te

herenigen werd afgelopen zomer

de sponsorfietstocht Bike2Unite
georganiseerd. ln elk van de drie

noordelijke provincies trapten

enthousiaste deelnemers via een

mooie route geld bij elkaar om

vluchtelingenfamilies te helpen

elkaar weer in de armen te sluiten.

Sommige vluchteling-gezinnen

raken door of tijdens een vlucht ge-

scheiden. Gezinsleden verliezen

elkaar zo soms voor een periode

van jaren uit het oog. Heeft een

vluchteling eenmaal in Nederland

een verblijfsvergunning gekregen,

dan is gezinshereniging nog geen

uitgemaakte zaak. Het vraagt

namelijk in bepaalde gevallen een

langdurige en dure procedure om

gezinsleden naar Nederland te

laten overkomen. Een nareizend
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gezin bestaat meestal uit een ouder

en meerdere kinderen. Het gezin

moet visa betalen, vaak bij een am-

bassade in het buurland. Daarna

komt de reis naar Nederland, met

tickettarieven die variëren van € 260

tot € 750.

Voor vluchtelingen wier gezins-

hereniging rond is, maar die geen

geld hebben om hun familieleden
te laten overkomen, betaalt Vluch-

telingenWerk Noord-Nederland
(een deel van) de vliegtickets.
Het Humanitair Fonds, dat in der-

gelijke gevallen kan bijspringen,
kampt echter met grote tekorten.
Dankzij Bike2Unite kwam er een

bedrag van bijna € 7000,- binnen,

waarvan het sportieve echtpaar
Bart en Marí Francissen dik 10%

voor zijn rekening nam. Zij won-
nen daarmee een etentje dat zij,

met twee gasten naar keuze, bin-

nen het comfort van het eigen

huis krijgen voorgeschoteld door

de jobcoach van VWNN, Mama-

dou Congo.

Bike2Unite heeft bij deelnemers,
sponsors én de organisatie een

onuitwisbare indruk achtergelaten.
ln 2015 weer? Wij gaan er voor!
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