INSPIRATIEAVOND voor vrijwilligers en vluchtelingen

Op dinsdagavond 29 november organiseert Flechtlingen Wolkom een inspiratieavond met als titel:
Welkom in Leeuwarden! Een avond voor vrijwilligers, vluchtelingen en geïnteresseerden die in het
teken staat van ontmoeten en groeten. Vluchtelingen die in Leeuwarden wonen, of dat nu in een
woning of in een opvanglocatie is, heten ze graag welkom. Maryam, 24 jaar, is als kind gevlucht uit
Afghanistan en nu zelf vrijwillige. Zij weet hoe belangrijk het is om je ergens welkom te voelen.
Hulp met van alles
‘We kwamen een vrouw tegen bij de huisartsenpost die zag hoeveel vragen wij hadden en besloot
om ons met van alles te ondersteunen. En dan bedoel ik echt met alles: ze heeft zelfs met mijn vader
een basisschool voor mij uitgezocht.’ Maryam woont acht jaar in verschillende opvanglocaties
voordat zij en haar familie een vergunning krijgen. De tijd in de opvanglocaties was heftig, voor haar
ouders natuurlijk, maar ook voor haarzelf. Maar doordat ze deze vrouw ontmoeten werd de
overgang van de opvanglocatie naar de woning veel prettiger. ‘Ik wil nu doen wat deze mevrouw
voor ons heeft gedaan. Omdat ik weet hoeveel waarde het heeft.’
Ontmoeten en groeten
Caroline Doelman van Solidair Friesland zag veel extra aanmeldingen van vrijwilligers op het moment
dat de oorlog in Oekraïne uitbrak. ‘Wij willen van de gelegenheid gebruikmaken om deze vrijwilligers
te danken voor hun inzet. Tegelijkertijd willen we hen ook laten weten: je inzet blijft nodig.’
Bijvoorbeeld als vrijwilliger voor een taalmaatje, als maatschappelijk begeleider bij
VluchtelingenWerk, of om mooie activiteiten voor de kinderen op de opvanglocatie in Leeuwarden te
organiseren. ‘Er zijn zoveel vluchtelingen die nog behoefte hebben aan ontmoeting: een luisterend
oor of iemand om een stuk mee te wandelen.’ De verschillende organisaties die werken met
vluchtelingen zijn deze avond aanwezig om de geïnteresseerden meer te vertellen over de
mogelijkheden tot het doen van vrijwilligerswerk. In een viertal keuzeworkshops maken de
deelnemers kennis met andere vrijwilligers en vluchtelingen. Elkaar ontmoeten en groeten staat
centraal.
Maatjes

Maryam werkt inmiddels meerdere dagen als vrijwilliger en volgt een stage bij Solidair Friesland. Ze
somt op: ‘Tijdens mijn stage voor de opleiding Social Work organiseer ik kinderactiviteiten, in mijn
vrije tijd heb ik een taalmaatje die ik help bij het huiswerk, een maatje waar ik leuke dingen mee doe,
een ander maatje neem ik mee naar de noodopvang waar we samen de kinderen begeleiden en dan
heb ik nog een maatje die ik ondersteun bij de voorbereiding op haar examen. Ik spreek ook met hen
over zelfredzaamheid en hoe belangrijk het is om zelf de taal te spreken zodat je minder afhankelijk
bent. Dat zag ik bij mijn ouders: mijn moeder heeft de inburgering niet af kunnen maken en werd
huisvrouw. Daardoor spreekt ze bijna geen Nederlands. Een jaar geleden heeft ze zich aangemeld
voor taalondersteuning en nu spreekt ze eens per week af met een mevrouw die samen met haar
Nederlands oefent in de bibliotheek. Nu kan ze ook schoolgesprek voeren op de school van mijn
zusjes omdat mijn vader niet altijd mee kan.’
Voel je welkom
Iedereen is welkom op de inspiratieavond op 29 november. De deuren van De Schakel in Leeuwarden
openen om 19.15 voor inloop met koffie en thee. De organisatie hoort graag of je erbij bent:
flechtlingenwolkom@solidairfriesland.nl

Flechtlingen Wolkom is een initiatief van Solidair Friesland, de Friese Raad van Kerken,
VluchtelingenWerk, Classis Fryslân en Kleurrijk Fryslân.

