Themabijeenkomst Diactief 15 november 2012: Vluchtelingenwerk
Dhr. Hans Hase opent de avond met een korte inleiding, waarin hij de spreeksters welkom heet en moet bekennen, dat hij in eerste instantie
geen vluchteling uit zijn omgeving meende te kennen. Na enig nadenken stelde hij vast, dat hij wel degelijk vluchtelingen tegenkomt in zijn
leefomgeving en zo zal dat voor velen van ons zijn.
Verslag: Bauke Vlas

Vluchtelingenwerk Gelderland
Mw. Mirjana Baraba neemt ons mee in de wereld van de vluchtelingenhulp, die de vereniging al 25 jaar
lang biedt aan mensen in een asielprocedure, bij gezinshereniging, aan uitgeprocedeerden, voor het
kinderpardon etc. Als ex-vluchteling weet zij als geen ander hoe groot de behoefte aan ondersteuning is
van de mens in een vreemd land met een onbekende taal en eigen gewoonten en gebruiken. De
vereniging telt landelijk 12 stichtingen met 1200 vrijwilligers en 50 beroepskrachten verdeeld over drie
regio’s.
In Apeldoorn (waar recent drie AZC’s gevestigd waren) heeft vluchtelingenwerk het druk met hulp en
begeleiding voor zo’n 120 mensen bij hun huisvesting, zo’n 20 mensen in een asielprocedure, even zovele
gezinsherenigingen en 1000 bezoekers per jaar op het spreekuur.
Als de wettelijke bepalingen over de rechten van vluchtelingen aan de orde komen vraag je je soms af, of
dit werkelijk Nederland is, die zo met mensen omgaat. Het is maar goed, dat vluchtelingenwerk de kille
consequenties van ‘de wet’ compenseert met hulp met oog voor de mens achter de vluchteling.
Belangrijk:
De juiste hulp geven aan vluchtelingen is vanwege de ingewikkelde regelgeving moeilijk. Kom je er mee in
aanraking ga dan te rade bij de afdeling Apeldoorn van Vluchtelingenwerk Nederland.
Adres: Germanenlaan 360, 7312 JJ Apeldoorn,
E-mail: apeldoorn@vwgelderland.nl
Telefoon: 055-5428888
Informatie- en adviespunt (Germanenlaan)
maandag tot en met donderdag van 13.00 tot 15.00 uur
Juridisch spreekuur decentraal (Germanenlaan)
woensdag van 10.30 tot 12.00 uur
Spreekuur voor AZC-cliënten (Germanenlaan)
maandag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur
Stichting Kerk en Vluchteling
Lini Oldewarris schetst met veel passie de werkzaamheden van de stichting voor de, met name
uitgeprocedeerde, asielzoekers. De stichting bestaat 20 jaar en werkt nauw samen met de Apeldoornse
afdeling van Vluchtelingenwerk Nederland. Ook deze stichting kent een spreekuur, al komt daar
binnenkort een einde aan. Lini maakt met diverse voorbeelden duidelijk hoe moeilijk het werk voor
vluchtelingen kan zijn, zo zelfs dat het haar ook wel eens uit de slaap heeft gehouden. Zij hoopt
binnenkort een boekje uit te mogen brengen over 20 jaar hulp aan vluchtelingen.
Met circa 25 aanwezigen was het (weer) een geslaagde avond. De volgende thema-avond staat gepland
op dinsdag 16 april 2012. Komt u dan ook (weer)? Heeft u wensen voor de thema’s, mail naar
diactief@upcmail.nl

Diactief thema-avond
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