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Beste mensen,
Hierbij ontvangt u het februarinummer 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
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ACTUEEL
Doe mee met Tafels van hoop op wereldvluchtelingendag - donderdag 20
juni
Vluchtelingen voelen zich vaak eenzaam, en dat terwijl we weten dat persoonlijk contact heel
belangrijk is voor een succesvolle integratie. Samen met scholen, kerken en families wil Kerk in
Actie de vluchtelingen laten weten dat ze welkom zijn en hun helpen om zich hier thuis te
voelen. Daarom organiseren wij dit jaar weer Tafels van Hoop, dit keer op donderdag 20 juni,
wereldvluchtelingendag! Doet u mee? Organiseer een Tafel van Hoop met vluchtelingen uit uw
buurt. Bij de vorige keren in december 2017 en 2018 deden tientallen gemeenten mee en
ontmoetten zo’n 3.000 gemeenteleden en vluchtelingen elkaar tijdens gezamenlijke plaatselijke
maaltijden! Informatie en aanmelding op www.tafelsvanhoop.nl.

Afsluiting kerkasiel: familie Tamrazyan kan in Nederland blijven
De Protestantse Kerk Den Haag beëindigde woensdag 30 januari de doorlopende kerkdienst
die sinds 26 oktober is gehouden in de Bethelkapel. Het politieke akkoord dat dinsdag 29 januari
werd gesloten biedt de Armeense familie Tamrazyan veilig toekomstperspectief in
Nederland. Lees meer.
Op zondag 10 februari was er in de Grote Kerk in Den Haag een dankdienst voor het einde van
het kerkasiel. De scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, Dr. René de Reuver, sprak daar
een dankwoord.

Kerk in Actie dankbaar voor akkoord over kinderpardon
Kerk in Actie is dankbaar dat de coalitiepartijen een akkoord hebben bereikt over het
kinderpardon. Naar verwachting krijgen 630 van de 700 kinderen, die meer dan vijf jaar hier zijn,
een verblijfsrecht. Daarmee komt een einde aan hun onzekerheid en stress. Daartegenover
staat dat de oude ‘kinderpardonregeling’ is afgeschaft. Kerk in Actie hoopt dat het nieuwe beleid
ertoe leidt dat kinderen niet weer in onzekerheid komen. Lees meer.
Het lijkt ons nu niet meer passend door te gaan met de acties uit het actiepakket (zie Vlugschrift
januari) richting landelijke en/of plaatselijke politici. Kerk in Actie wil de ontwikkelingen volgen,
vooral of de toezeggingen van de staatssecretaris om de aanvragen van de kinderen welwillend
te beoordelen worden waargemaakt en kinderen daadwerkelijk een verblijfsvergunning krijgen.
Dat kunnen we niet alleen. Als u signalen bereiken over situaties van kinderen die een aanvraag
hebben gedaan in het kader van het kinderpardon dan horen we die heel graag. Mail deze dan
naar: j.jungheim@kerkinactie.nl.

Back to basics in Roermond
De betrokkenheid bij een AZC en de komst van arbeidsmigranten leidde in de Protestantse
Gemeente Roermond tot vele nieuwe gezichten. De gemeente, toch wel wat gewend als kerk
van ‘protestanten van boven de rivieren’, telt inmiddels 14 nationaliteiten en dat had positieve
gevolgen voor het gemeente-zijn. Lees meer.

Lange wachttijd asielaanvraag staat integratie ernstig in de weg
De werving van nieuw personeel door de IND heeft vooralsnog niet geleid tot kortere
wachttijden voor de asielprocedure. Integendeel: de wachttijden zijn volgens VluchtelingenWerk
Nederland opgelopen tot een jaar en vier maanden. Bron: Volkskrant 24 januari 2019.

Vorig jaar meer asielgezinnen verdwenen uit opvanglocaties
In een poging uitzetting naar het land van herkomst te voorkomen zijn vorig jaar 360
asielzoekers, onder wie 210 minderjarigen, uit de opvanglocaties voor gezinnen verdwenen. Dat
is een toename van 20 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Bron: NOS - 15 januari 2019.

EU maakt VN-vluchtelingenverdrag tot dode letter
“In de EU lijkt alles erop gericht om het mensen zo moeilijk mogelijk te maken op Europees
territorium een asielaanvraag in te dienen. Daarmee is het Vluchtelingenverdrag van de VN een
dode letter geworden, ” zegt Leo Lucassen, directeur Onderzoek van het Internationaal Instituut
voor Sociale Geschiedenis en hoogleraar aan de universiteit Leiden in het ND - 22 januari 2019.

EU-marineschepen moeten migranten buiten Italië afzetten
Matteo Salvini eist dat Europese marineschepen geen migranten meer naar Italiaanse havens
brengen. Met dat plan hoopt de Italiaanse minister van binnenlandse zaken te scoren bij zijn
achterban. Bron: Trouw, 25 januari 2019. En dat terwijl in januari alweer 201 mensen zijn
omgekomen tijdens de oversteek, meldt Africapedia, en Libië een nachtmerrie is voor
vluchtelingen, volgens Human Rights Watch.

Meer rechten vluchtelingen in Ethiopië
Ethiopië heeft een wet aangenomen die bijna een miljoen vluchtelingen in het land meer rechten
geeft. Ze mogen voortaan werk zoeken en buiten de opvangkampen wonen. De maatregel is
genomen om de betrokkenen een waardiger bestaan te geven en minder afhankelijk te maken
van buitenlandse hulp. In Ethiopië verblijven meer dan 900.000 vluchtelingen, de grootste
populatie in Afrika na Oeganda. Ze zijn vooral afkomstig uit de conflictgebieden in Soedan,
Somalië, Eritrea en Zuid-Soedan. Zie: All Africa Stories.

TIPS

Financiële steun voor kleinschalige initiatieven met vluchtelingen
Geld nodig voor een kleinschalig initiatief met vluchtelingen? Bij www.wijdoenmee.nu kun je
steun aanvragen voor maximaal € 2.500 op een maximale projectbegroting van € 10.000. Voor
projecten die in Nederland plaatsvinden. Meer informatie: 070-324 9929, email: info@wijdoenmee.nu.

Samen zingen met vluchtelingen
Samen met vluchtelingen zingen in hun eigen taal: het Songbook van Stichting Gave maakt dit
mogelijk. Deze digitale liedbundel bevat christelijke liederen in diverse talen die eenvoudig
meezingbaar zijn. Zo kunnen kerken beter aansluiten bij anderstalige bezoekers van een
kerkdienst of christelijke bijeenkomst. Lees meer.

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.

VOOR IN DE AGENDA

Proeverij diaconale training
22 maart - Proeverij voor predikanten en kerkelijk werkers rond diaconale training in de
voortgezette nascholing van de PThU. www.kerkinactie.nl/proeverij. Via die link tref je ook een
opgaveformulier voor de proeverij aan.

Tafels van Hoop 2019

20 juni - Tafels van hoop! Dek de tafel met vluchtelingen en meld u aan
op www.tafelsvanhoop.nl.

Korte enquete via SurveyMonkey, doet u mee?
Binnenkort ontvangen alle kerkelijke lezers via SurveyMonkey een link naar een korte enquête.
We willen graag weten aan welke ondersteuning u behoefte heeft als het gaat om praktische
hulp aan/met vluchtelingen. En we willen graag de mooie voorbeelden van wat er al gebeurt van
u horen. Doet u mee? Het invullen kost maximaal 8 minuten en onder de inzendingen wordt een
Groene Bijbel verloot. Hartelijk dank alvast!
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