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Ontreddering na aanslag in Irak

Vluchten doe je niet zomaar

Er zijn talloze redenen om te vluchten. Niemand laat zomaar
familie, vrienden en al zijn bezittingen achter. Dan ben je bang.
Bang, dat je vervolgd wordt om je geloof, je ras, je politieke
overtuiging, je nationaliteit of omdat je tot een bepaalde groep
behoort. Mensen vluchten ook omdat de situatie in hun land
niet meer veilig is, vanwege oorlog en geweld.

Onze missie:
VluchtelingenWerk
Nederland komt op
voor de rechten van
vluchtelingen en helpt
hen bij het opbouwen van
een nieuw bestaan in
Nederland.
Waar komen vluchtelingen
vandaan?
De meeste vluchtelingen komen uit de regio’s
Afrika, het Midden-Oosten en Azië. Van alle
vluchtelingen wereldwijd wordt het grootste
gedeelte, ruim 85%, in de eigen regio opgevangen, vaak in een buurland. Slechts een klein
deel vlucht verder weg, bijvoorbeeld naar Europa.
Ook in Europa komen de meeste vluchtelingen uit
de eigen regio: zo’n 90%. Eenmaal aangekomen in
een land, moet een vluchteling asiel aanvragen.
Vanaf dat moment is hij asielzoeker.
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Kwesi (38) kwam totaal verzwakt,
samen met zijn gezin aan in Nederland.
Martelingen tijdens zijn gevangenschap
in Congo hebben hem zowel lichamelijk
als geestelijk kapot gemaakt.Dagelijks
heeft hij last van flashbacks en
angstaanvallen.
‘Er werd een militair neergeschoten.
Ik kreeg de schuld van zijn dood en werd
gevangen genomen.’ Toen Kwesi weer vrij
was, kwamen er militairen aan de deur.
‘Mijn broer deed open, maar zij dachten
dat ik het was. Een kogel boorde zich via
zijn lijf in mijn dochter die achter hem
stond. Allebei waren ze dood.’ Militairen
gooiden een granaat in Kwesi’s huis.
Daarbij kwamen nog twee van zijn
kinderen om. Later werd Kwesi
gescheiden van zijn gezin en in een auto
vol militairen geduwd. ‘Dit wordt mijn
dood’, dacht ik. ‘Ze lieten me een pistool
zien en ik wist dat dit het einde was. Maar
ze zeiden: Ga weg en kom nooit meer
terug.’ Op zijn laatste kracht,
getraumatiseerd door alles wat hij had
meegemaakt, kwam Kwesi in Ethiopië
terecht. Gelukkig vond hij zijn vrouw en
kinderen terug. Van daaruit vluchtten ze
samen naar Nederland. ’Het is niet
makkelijk om een nieuw leven op te
bouwen, maar het moet. Alle kracht die ik
heb, zet ik in op een goede toekomst.’

Wachten in asielzoekerscentrum op verblijfsvergunning

Een vluchteling is iemand die gegronde vrees heeft voor
vervolging in zijn land van oorsprong op grond van ras,
godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging, of het
behoren tot een bepaalde sociale groep.
Vluchtelingenverdrag van Genève (1951)

Asiel in Nederland
Iedere asielzoeker krijgt een gesprek met
een ambtenaar van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst, de IND. Dit zogenaamde
‘gehoor’ is erg belangrijk. Op basis daarvan wordt
de beslissing genomen of de asielzoeker terecht
een beroep op bescherming doet.
Voordat er een definitief besluit over het
asielverzoek is genomen, gaat er soms een lange
tijd voorbij. De termijn dat een vluchteling moet
wachten varieert enorm, van enkele uren tot zelfs
enkele jaren. De onzekerheid, het gedwongen
nietsdoen en het geringe contact met de
samenleving, eisen van de asielzoekers een zware
tol. De meesten zitten nog vol emoties over wat ze
hebben meegemaakt vóór en tijdens de vlucht.
Ze kunnen deze situatie soms nauwelijks aan.
Daarom pleit VluchtelingenWerk er herhaaldelijk
bij de overheid voor het verblijf in de centra te
beperken tot maximaal zes maanden.

Abi (34) ontvluchtte Iran na jaren in de
gevangenis te hebben gezeten vanwege
lidmaatschap van een verboden politieke
partij. Hij moest zijn vrouw en kinderen
achterlaten. Hij vroeg asiel aan in Nederland
en kwam via een omweg in een asielzoekerscentrum terecht. Daar maakte hij kennis
met Ingrid, een vrijwilligster van
VluchtelingenWerk. Zij gaf hem, met behulp
van een tolk, voorlichting over de procedure.
Ze bereidde hem voor op het gesprek met de
ambtenaar van het ministerie van Justitie,
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Vrijwilligers van VluchtelingenWerk bieden in
de opvangcentra zoveel mogelijk persoonlijke
begeleiding. Om het isolement van de asielzoeker te doorbreken, brengt VluchtelingenWerk
ze in contact met andere Nederlanders.
Na verloop van tijd krijgt de asielzoeker te horen
of hij of zij een verblijfsvergunning op asielgronden krijgt en in Nederland mag blijven.
Als dit niet zo is, is terugkeer onontkoombaar. Ook
hierbij biedt VluchtelingenWerk de
(uitgeprocedeerde) asielzoeker ondersteuning.

digheid van het asielverhaal. Abi: ‘Ze willen
alles van je weten om te kijken of je wel een
echte vluchteling bent. Het stelde me gerust
dat Ingrid aanwezig was. Dankzij haar was ik
minder gespannen en kon ik alle belangrijke
dingen vertellen.’
Na twee jaar wachten kwam onverwachts het
bericht dat Abi in Nederland mocht blijven.
Gelukkig kregen zijn vrouw en kinderen
toestemming om in Nederland te komen
wonen. VluchtelingenWerk hielp bij de
hereniging van het gezin.

Een nieuwe start
Een eigen bestaan opbouwen in een nieuw
land valt niet mee. Dat geldt zeker voor een
vluchteling, die vaak al een moeilijke periode
achter de rug heeft. Veel vluchtelingen willen
graag integreren, maar het blijkt voor hen niet
altijd eenvoudig om hun draai te vinden in de
maatschappij. VluchtelingenWerk vindt het
belangrijk dat iedere vluchteling actief kan
deelnemen én bijdragen aan onze samenleving.
Als vluchtelingen in Nederland mogen blijven
en het asielzoekerscentrum inruilen voor
een woning in hun nieuwe woonplaats, maken
medewerkers van VluchtelingenWerk hen wegwijs
in hun nieuwe omgeving. Ze begeleiden hen
bij het zoeken naar opleiding en werk, de
juiste school voor de kinderen, wijzen hen de weg
naar instanties zoals de gemeente en de dokter.
Ook bieden zij ondersteuning bij de inburgering,
de eventuele aanvraag voor gezinshereniging en

Yao (39) uit Rwanda vluchtte met zijn zwangere
vrouw en kind naar Nederland, in de hoop op een
betere toekomst. Weg van de ellende daar.
Vervolgens zaten ze ruim een half jaar in
spanning. ‘Toen we eindelijk een verblijfsvergunning kregen, was ik opgelucht, maar we
voelden ons hier helemaal nog niet op ons gemak.
We hadden nog veel pijn van alles wat we hadden
meegemaakt. Gelukkig hadden we veel steun aan
VluchtelingenWerk in deze moeilijke periode.’ Yao
startte met de inburgeringscursus en slaagde in
één keer. Zijn vrouw kon de cursus niet doen, zij
moest op de kinderen passen. Want geld voor
kinderopvang hadden ze niet. Yao wilde hier gaan
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beantwoorden zij vragen over wetten en regels in
Nederland.
De integratie van vluchtelingen in hun nieuwe
samenleving blijkt niet eenvoudig. Vooral het
vinden van werk blijkt moeilijk te zijn, ondanks
hun vaardigheden en sterke motivatie. Dat geldt
zeker voor oudere vluchtelingen en vluchtelingen
die nare ervaringen achter de rug hebben. Daarom
startte VluchtelingenWerk samen met andere
organisaties het ‘Banenoffensief Vluchtelingen’.
Vele vrijwilligers, overal in het land, zetten zich
in om vluchtelingen te ondersteunen bij het
vinden van werk. En met succes! Door het
Banenoffensief hebben de laatste jaren al een
paar duizend mensen een baan gevonden.
Daarnaast onderneemt VluchtelingenWerk
diverse activiteiten om ontmoetingen tussen
vluchtelingen en Nederlanders te
stimuleren.

studeren en zijn ervaring uit Rwanda – hij werkte
in het onderwijs – in te zetten. Maar het lukte niet
om studiefinanciering te krijgen. De gemeente
wilde dat hij zo snel mogelijk aan het werk ging,
zodat hij zelfstandig kon leven. Yao ging
noodgedwongen in een fabriek werken en
studeerde in de avonduren. ‘We voelden ons
machteloos en verdrietig. Het werd ons niet
makkelijk gemaakt. Hoe konden we op deze
manier integreren? Via VluchtelingenWerk heb ik
uiteindelijk stage kunnen lopen en een baan
gekregen. Inmiddels gaat het goed met ons, we
hebben het hier nu redelijk goed. Maar mijn
dromen zal ik niet meer kunnen verwezenlijken.’

Vrijwilligers en vluchtelingen: samen sterk

Mensen maken VluchtelingenWerk

Vele vrijwilligers en betaalde medewerkers staan vluchtelingen bij
tijdens de asielprocedure en hun integratie in onze samenleving.
Naast individuele begeleiding, maakt ook collectieve belangenbehartiging deel uit van ons werk. VluchtelingenWerk streeft naar
een eerlijke en zorgvuldige behandeling tijdens zowel de asielprocedure als gedurende de integratie. Daarom volgt zij de weten regelgeving over vluchtelingen op de voet. Als het nodig is,
voert VluchtelingenWerk actie. Zij overlegt regelmatig met politici, ministeries en andere instellingen met het doel de rechten
van de mensen die naar ons land zijn gevlucht, veilig te stellen.
Met publiekscampagnes, persvoorlichting, lesbrieven, festivals
en ontmoetingsprojecten versterkt zij het maatschappelijk
draagvlak voor vluchtelingen en asielzoekers.

Vluchtelingkinderen tekenen wat ze hebben meegemaakt

Een ieder heeft het recht in andere landen asiel te zoeken
en te genieten tegen vervolging.
Artikel 14 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Internationaal

Steun VluchtelingenWerk

VluchtelingenWerk beperkt haar werkzaamheden niet tot de ondersteuning van vluchtelingen in Nederland. In toenemende mate bepaalt
‘Europa’ de wetgeving op dit gebied. Daarom
versterken we onze lobby in Brussel.
We doen dat via ECRE, de Europese koepel van
vluchtelingenorganisaties.

Zonder de steun van duizenden betrokken
mensen zou VluchtelingenWerk haar werk niet
kunnen doen. Dankzij onze vrijwilligers en
donateurs kunnen wij ons inzetten voor de
belangen van vluchtelingen die bescherming
zoeken. Daarbij is úw steun onontbeerlijk.
Gebruik de bon in deze brochure om u op te
geven als donateur.

Daarnaast ondersteunen we in toenemende mate
vluchtelingenorganisaties in andere landen.
Vooral in de nieuwe EU-lidstaten is veel behoefte
aan onze kennis en ervaring.
Ook bekijkt VluchtelingenWerk de mogelijkheden om vluchtelingen buiten Europa te
ondersteunen. We zoeken daarbij samenwerking
met andere organisaties en kiezen voor projecten
waar veel behoefte aan is, bijvoorbeeld het
verlenen van juridische hulp in
vluchtelingenkampen en het bevorderen van
activiteiten die inkomsten genereren.
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Wilt u liever iets dóen, om vluchtelingen een
plaats in de Nederlandse samenleving te geven?
Word dan vrijwilliger bij VluchtelingenWerk in uw
buurt. Gebruik ook hiervoor de bon in deze
brochure.
Als donateur of vrijwilliger van VluchtelingenWerk houden we u graag op de hoogte van onze
activiteiten. Al vanaf een bijdrage van twintig
euro per jaar ontvangt u vier keer per jaar
VluchtelingenWerk Magazine, met boeiende
reportages, interviews en informatie over
vluchtelingen en VluchtelingenWerk.

VluchtelingenWerk Nederland
VluchtelingenWerk Nederland is een
onafhankelijke, breed samengestelde
organisatie. Zo’n 5.000 vrijwilligers en 600
betaalde medewerkers begeleiden vluchtelingen
door heel Nederland – met 17 regionale
afdelingen zijn we actief in 90 procent van alle
gemeenten. Deze afdelingen worden
ondersteund door een Landelijk Bureau met
scholing, advies en actuele informatie. Samen
vormen ze de Vereniging VluchtelingenWerk
Nederland. VluchtelingenWerk wordt gesteund
door de Nationale Postcode Loterij. Daarnaast
ontvangt de organisatie subsidies van ministeries
en gemeenten. Verder is de financiële steun van
donateurs essentieel om ons werk te kunnen

Vrijwilligers maken vluchtelingen wegwijs

doen. Wilt u VluchtelingenWerk Nederland
steunen, vul dan de bon hiernaast in en stuur hem
op (postzegel mag wel, hoeft niet).

Ja, ik steun VluchtelingenWerk Nederland
Stuur mij informatie over de activiteiten van VluchtelingenWerk Nederland.
Ik wil graag meer weten over werken als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk.
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Ik steun VluchtelingenWerk met een financiële bijdrage.
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