VLUGSCHRIFT VLUCHTELINGEN
Jaargang 17, januari 2019

Beste mensen,
Hierbij ontvangt u iets later dan u gewend bent het januarinummer van Vlugschrift
Vluchtelingen. Voor uw tips voor een volgend nummer van Vlugschrift houd ik mij aanbevolen.
Veel leesplezier!
Vlugschrift verschijnt maandelijks. Kent u mensen voor wie Vlugschrift interessant is? Stuur het
dan aan hen door. Wilt u zich abonneren of Vlugschrift niet meer ontvangen? Stuur s.v.p. een
mail aan j.jungheim@kerkinactie.nl. Overname van artikelen met bronvermelding is toegestaan.
Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven bij een artikel.
Karel Jungheim

In dit vlugschrift de volgende onderwerpen:












Kom in actie voor asielzoekerskinderen met het kinderpardon actiepakket
Handen uit de mouwen voor vluchtelingen
Hoe kun je taalmaatjes werven? Kerken organiseren reizende tentoonstelling
Tafels van hoop - terugblik op langste tafel van Nederland
Betrek jongeren bij vluchtelingen met werkvormen van JOP
Hoe organiseer je elke week een creatieve middag met kinderen in het AZC?
Europees Parlement bepleit humanitaire visa - teken petitie gastvrij Europa
Buitenland: ACAPS brengt risicolanden 2019 in kaart
Publicatie WODC Migratie in beeld
Literatuuroverzichten vluchtelingen
Juridische en achtergrondinformatie: stichting LOS, Vluchtelingenwerk, INLIA
en Yahoogroep voor Vluchtelingen

Kom in actie voor asielzoekerskinderen met het kinderpardon actiepakket

In Nederland wonen ongeveer 400 kinderen al meer dan vijf jaar zonder verblijfsvergunning.
Deze kinderen leven in grote angst en zijn bang te worden uitgezet naar een land dat ze niet
kennen. Uit onderzoek blijkt dat dat heel schadelijk is. Als ze een geldige verblijfsstatus
aanvragen (de ‘Kinderpardon-regeling’) wordt dat bijna altijd afgewezen.
Kerk in Actie vindt dat dit beter moet. Onze boodschap aan de overheid is: Stop met uitzetten
en regel het recht op verblijf voor kinderen die vijf jaar of langer in Nederland zijn.
Help mee en kom met ons in actie voor deze kinderen. Kerk in Actie heeft een actiepakket
gemaakt. U vindt hierin voorbeeldbrieven voor de landelijke en plaatselijke politiek, een
voorbede en diverse ideeën voor bezinning op het kinderpardon en acties. Bestel het
informatiepakket Kinderpardon op onze website: www.kerkinactie.nl/vluchtelingen en u
ontvangt het dan per e-mail.

Handen uit de mouwen voor vluchtelingen
Wellicht heeft u in december 2018 een prachtige tafel gedekt voor vluchtelingen tijdens de actie
‘Tafels van Hoop’. Of geeft u met veel voldoening taalles aan een statushouder in de buurt.
Misschien bent u juist een schakel in het vergroten van het netwerk van een vluchteling. Of
heeft uw kerk een inspirerend initiatief voor migranten om hen te helpen aan betaald werk?
Kerk in Actie komt graag in contact met mooie initiatieven die perspectief bieden! Die, hoe klein
soms ook, bijdragen aan de integratie van vluchtelingen. Als u dit met ons wil delen, heel
graag! U kunt mailen naar Janet Bac, j.bac@kerkinactie.nl.
Komend jaar gaan wij hiermee aan de slag om verhalen te delen, u hoort meer van ons!
En...bent u op dit moment niet actief voor vluchtelingen, maar heeft u dat verlangen wel? Ook
dan zijn we naar u op zoek, mail ons!

Hoe kun je taalmaatjes werven? Kerken organiseren reizende
tentoonstelling
In Leidschendam-Voorburg werken kerken samen met de gemeente en andere organisaties
om vluchtelingen hier hun weg te laten vinden. Ze overleggen samen in een coördinerend

platform: ‘Welkom in LV’. Ze helpen mee om taalmaatjes te vinden voor de statushouders. Een
bijzonder initiatief is een reizende tentoonstelling met persoonlijke verhalen van statushouders
en hun maatjes die op 23 november werd geopend. Lees het hele bericht op onze site.
De kerken in Leidschendam-Voorburg delen graag hun ervaringen met u. Contactpersoon is de
heer Johan Kunst, lid van de plaatselijke Raad van Kerken en secretaris van de diaconie. Email: johan.kunst@planet.nl.
Bekijk een uitzending van TV Midvliet: filmpje op Youtube met diverse interviews.

Tafels van hoop - terugblik op langste tafel van Nederland
Door heel Nederland zaten in de week van 18 december kerken en vluchtelingen aan Tafels
van Hoop. Verdeeld over meer dan vijftig plaatsen vormden zij met 3,1 kilometer de langste
tafel van Nederland. Dat zorgde voor mooie gesprekken en veel lekker eten. Syrische kip met
salade, vegetarische erwtensoep, Iraakse rijst, Poolse worst en Betuwse appeltaart. In Maurik
kwam zelfse de burgemeester op bezoek. Lees hier de ervaringen.

Betrek jongeren bij vluchtelingen met werkvormen van JOP
Hoe kun je jongeren betrekken bij vluchtelingen? Op de website van JOP (het jongerenwerk
van de Protestantse Kerk) vindt u allerlei werkvormen voor kinderen en jongeren. Variërend
van een eerste kennismaking aan de hand van Youtube-filmpjes en creatieve verwerkingsvorm
tot een ontmoetingsprogramma met AZC jongeren van meerdere bijeenkomsten. Ga naar
www.jop.nl/werkvormen en zoek op ‘azc’ of ‘vluchtelingen’.

Hoe organiseer je elke week een creatieve middag met kinderen in het AZC?
Hoe kun je vanuit je gemeente contacten leggen met bewoners van het Asielzoekerscentrum,
en iets opzetten voor de kinderen? De Amersfoortse Bergkerk, die al jarenlang elke woensdag
een knutselmiddag ‘De Gezelligheid’ organiseert voor de kinderen van het AZC heeft allerlei
tips en trucs:
- Leg contacten met het COA en De Vrolijkheid,
- Zorg voor continuïteit en een vaste groep vrijwilligers,
- Organiseer eens iets extra’s en betrek de gemeenteleden erbij, ook de jongeren,
- Geniet ervan als kinderen even kind kunnen zijn.

Lees het hele artikel op de site.
Wilt u een soortgelijke activiteit gaan opzetten als de Gezelligheid? Marijke Visser van de
Bergkerk deelt graag praktische tips met u! Neem contact met haar op door een mailtje te
sturen aan Karel Jungheim: j.jungheim@kerkinactie.nl.

Europees Parlement bepleit humanitaire visa - teken petitie gastvrij
Europa
Op 11 december j.l. nam het Europees parlement een voorstel aan dat de Europese
Commissie verzoekt uiterlijk op 31 maart 2019 een wetgevingsvoorstel in te dienen waarin de
afgifte van een Europees humanitair visum mogelijk wordt gemaakt. Dit visum, af te geven door
ambassades en consulaten in het buitenland en uitsluitend geldig voor het grondgebied van de
lidstaat die het visum afgeeft, zou als enig doel hebben een aanvraag in te kunnen dienen voor
internationale bescherming. Op deze manier zou het aantal doden (meer dan 30.000 mensen
stierven sinds 2000 onderweg naar Europa) moeten verminderen en mensensmokkel worden
bestreden meldt het Europees Parlement op haar website.
Ook u kunt iets doen voor een gastvrij Europa. Kerk in Actie verzamelt handtekeningen
verzamelen om bij de Europese Commissie te pleiten voor onder andere meer steun voor
lokale groepen die vluchtelingen opnemen. Doet u mee? Verzamel in uw plaatselijke gemeente
handtekeningen. Teken de petitie op onze site en download het papieren
handtekeningenformulier.

Buitenland: ACAPS brengt risicolanden 2019 in kaart
Deze globale risicoanalyse schetst 18 landen waarin naar verwachting binnen de komende zes
tot negen maanden een aanzienlijke verslechtering zal optreden, wat leidt tot een piek in
humanitaire noden. Dit rapport is het resultaat van dagelijkse monitoring en onafhankelijke
analyse van de wereld door ACAPS ter ondersteuning van empirisch onderbouwde
besluitvorming in de humanitaire sector. Zie www.acaps.org . Global risk analysis.

Publicatie WODC Migratie in beeld
Er zijn allerlei redenen waarom mensen hun land verlaten. Om een jaar te studeren in het
buitenland, voor de liefde of voor het werk. Maar het vertrek kan ook gedwongen zijn,
bijvoorbeeld als gevolg van oorlog. Wie zijn de mensen die ons land binnenkwamen, waar
komen ze vandaan, waarom kwamen ze naar Nederland? En welke mensen vertrokken er
juist? Het WODC geeft met haar onderzoek ‘Migratie in beeld’ meer inzicht in deze cijfers.

Literatuuroverzichten vluchtelingen
Erik van den Bergh stelde in 2018 weer literatuuroverzichten samen. Mocht u een of meer
overzichten willen ontvangen, stuur dan een mail aan evdbergh@ziggo.nl. Thema’s:
1. Literatuur van en over asielzoekers, vluchtelingen, migranten & over de multiculturele
samenleving 2018,
2. Literatuur & onderzoek van en over asielzoekers, vluchtelingen, migranten & over de
multiculturele samenleving 2017,
3. Over vreemdelingen, vluchtelingen, migranten & multicultureel Amsterdam (Non-fictie),

4. Literatuur van & over vluchtelingen, migranten & etnische minderheden in multicultureel
Amsterdam,
5. Over vluchtelingen, migranten, vreemdelingen & multicultureel Utrecht (Non-fictie),
6. Literatuur van & over vluchtelingen & migranten in Utrecht,
7. Leestips voor nieuwkomers,
8. Grenzeloos lezen.

Juridische en achtergrondinformatie: stichting LOS, Vluchtelingenwerk,
INLIA en Yahoogroep Voor Vluchtelingen
Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) informeert over de rechten van
migranten zonder verblijfsvergunning. Zie www.stichtinglos.nl of mail naar info@stichtinglos.nl
om u aan te melden voor hun nieuwsbrief. Zie ook de website www.basicrights.nl.
Vluchtelingenwerk maakt een wekelijkse nieuwsbrief met achtergronden, UPdate. Wilt u deze
ontvangen, stuur dan een mail naar: update@vluchtelingenwerk.nl met:
1. Uw e-mailadres,
2. Uw voornaam en achternaam,
3. De organisatie waar u werkt (indien van toepassing),
4. Het adres van deze organisatie of uw privé-adres,
5. Uw functie.
Op de website van Stichting INLIA vindt u nieuws en juridische dossiers in het
Expertisecentrum.
De Yahoogroep Voor Vluchtelingen verzendt nieuwsupdates en artikelen o.a. uit binnen- en
buitenlandse kranten. Meldt u aan door te mailen naar Frans Zoer: frans.zoer@hotmail.com.
Ieder die iets te melden of te vragen heeft dat hiermee verband houdt kan dit daarna zenden
aan: voorvluchtelingen@yahoogroups.com.

Copyright © 2019 Kerk in Actie, All rights reserved.

E: Karel Jungheim: k.jungheim@kerkinactie.nl
W: www.kerkinactie.nl/vluchtelingen
Wilt u het werk van Kerk in Actie steunen? Uw gift is welkom op bankrekening: NL 89 ABNA 0457 457 457
facebook | twitter | linkedin | youtube

