
Bekend maakt Bemind

          Ook online een goed verhaal

"Ik had al snel het gevoel dat Moustafa en Mirjam

in het klaslokaal waren"



Online in gesprek met een vluchteling

Ook live via het beeldscherm komen de verhalen van onze vluchtelingvoorlichters de

huiskamers en klaslokalen binnen en maken zij indruk. Een online ontmoeting van

Bekend maakt Bemind zorgt voor meer begrip, meer kennis over vluchten en meer

inzicht in wat het betekent om een vluchteling te zijn.

 

Laten we elkaar ontmoeten
Vluchtelingen. Mensen die op de vlucht zijn voor

oorlog en onderdrukking. We horen en lezen

erover en vormen vaak onze mening door wat we

zien in het nieuws en op internet. Maar welke

mensen zitten er achter al deze berichten? Hun

persoonlijke verhalen komen niet altijd aan de

orde, terwijl juist die verhalen zorgen voor meer

begrip. In ontmoeting en gesprek is een

vluchteling al snel niet meer 'die ander' maar een

mens van vlees en bloed: bekend maakt bemind.

 

Wat doet Bekend maakt Bemind?
Bekend maakt Bemind is een voorlichtings- en

ontmoetingsproject. Een getraind team van

vrijwilligers staat voor jullie klaar en neemt jullie

mee in de wereld van het vluchten. De voorlichter

 

met vluchtelingenachtergrond deelt zijn of haar

persoonlijke verhaal. Hij/zij vertelt wat het

betekent om uit je land te moeten vluchten en wat

er komt kijken bij het opbouwen van een nieuw

leven in Nederland. Daarna gaan jullie met elkaar

in gesprek en kun je alle vragen stellen die je

hebt.

 

Nu ook online!
"Het verhaal kwam voor de volle 100% over en er

was al snel interactie met de deelnemers in de

groep."

 

Nodig ons uit
Stuur ons een bericht om een online realtime

ontmoeting in te plannen. Mail naar

bekendmaaktbemind-zuid@vluchtelingenwerk.nl

 

Neem contact met ons op om de mogelijkheden

te bespreken of kijk voor meer informatie

op www.vluchtelingenwerk.nl bij onze projecten.

Wilt je ook een online sessie bij jou op school of bij jouw organisatie?

Projectleiders Suzanne de Rooij | 06-30490204 | Wendy Verhagen l 06-12434970
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