ROTARY EN VLUCHTELINGEN
Aanleiding

Fondsenwerving

Verschillende clubs in Amsterdam willen iets doen met
de vluchtelingen die op dit moment naar Amsterdam
komen. Het past binnen de doelstellingen van Rotary
en het past in de traditie van Amsterdam om te helpen
en gastvrij te zijn voor vluchtelingen.
Samen met de gouverneur en de regiovoorzitter zijn
een aantal vertegenwoordigers uit de verschillende
Amsterdamse clubs een paar keer bij elkaar geweest
om over een gezamenlijke en zinvolle invulling van
deze opgave na te denken. Er zijn ook gesprekken
gevoerd met de verschillende organisaties die zich op
dit moment in Amsterdam met deze opgave bezig
houden.
De belangrijkste vraag die we ons stelden was: Wat
kunnen de Amsterdamse Rotary clubs doen om te
helpen?

De menukaart bevat vooral concrete
‘hands-on’ projecten. Alle organisaties
die actief zijn in de begeleiding van
vluchtelingen kunnen natuurlijk ook extra
gelden gebruiken. Je kunt je als club
inzetten om fondsen te werven voor een
van de organisaties. Je kunt je als club
ook collectief inzetten om goederen in te
zamelen voor een specifieke doelgroep.
Het is bij grote acties wel van belang om
dit af te stemmen met de andere
Rotaryclubs in de regio en vooraf af te
stemmen met de specifieke organisatie
waarvoor je werft.

Doel
Omdat elke club haar eigen gewoontes heeft en al haar
eigen projecten heeft lopen, lijkt het ons niet
verstandig om een verplicht actieplan op te stellen dat
clubs zouden moeten uitvoeren. We komen tot de
conclusie dat het plan van aanpak beter een
menukaart kan bevatten, die is afgestemd met de
verschillende hulporganisaties en aansluit bij
initiatieven uit de samenleving waaruit elke club die
activiteit(en) kan kiezen die het beste bij haar past. Wel
willen we een beroep doen op elke club afzonderlijk
om voor een of meer projecten te kiezen en er ook echt
voor te gaan.
We komen ook tot de conclusie dat de menukaart
concreet moet zijn. Clubs moeten gemakkelijk en
laagdrempelig kunnen instappen in de initiatieven.
We hebben niet de illusie compleet te zijn. Er borrelen
meerdere initiatieven op uit de samenleving en binnen
Rotaryclubs; er zijn ook meer organisaties actief dan
we hier benoemen. Een ieder is natuurlijk vrij om
andere initiatieven te steunen .
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Communicatie
Op 8 november wordt in Podium Mozaïek
in het kader van international Storytelling
Festival het theaterstuk ‘My Journey’
opgevoerd.
Vluchtelingen
van
verschillende generaties die al langer in
Nederland wonen, vertellen hun verhaal.
Dat is het moment dat we ook in
Amsterdam als Rotary het startschot
geven voor onze clubs. Vanaf dat
moment kunnen clubs, met de menukaart
in de hand, invulling geven aan hun
doelen en concreet aan de slag.
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Doelgroepen

Menukaart

Nederland
kent
verschillende
soorten
vluchtelingen. Ze komen niet alleen uit
verschillende landen met een verschillende
achtergrond en opleiding. Ze hebben ook een
verschillende status. Met name de status van de
vluchteling bepaalt welke rechten hij/zij heeft en
welke organisaties ingezet worden bij de opvang
en integratie. De status bepaalt ook op welke
manier Rotary kan bijdragen.
In Nederland is het COA belast met de eerste
opvang van vluchtelingen. Het COA wordt op dit
moment geholpen door organisaties als het
Rode Kruis, Leger des Heils en specifiek in
Amsterdam door organisaties als Dynamo en
Venzo. In deze eerste fase van opvang hebben
vluchtelingen nog geen status en mogen ze nog
weinig in Nederland. Ze hebben geen recht op
een woning of een toelage en mogen nog niet
werken. Vanuit de noodopvang verhuizen
vluchtelingen naar een AZC. Hier wachten ze tot
ze hun officiële status krijgen.
Als vluchtelingen eenmaal een verblijfsstatus
bezitten hebben ze rechten die vergelijkbaar zijn
met andere inwoners in dit land. Ze hebben recht
op een toelage, mogen zelfstandig wonen en
mogen werken. In deze fase is vooral de
stichting Vluchtelingenwerk belast met de
verdere inburgering en integratie in de
Nederlandse samenleving. Zij ondersteunen
vluchtelingen op gebied van taalonderwijs, op
weg naar een baan, coaching en begeleiding. In
Amsterdam
wordt
dit
geregeld
door
Vluchtelingen Werk Amstel tot Zaan. Zij doen dit
in opdracht van de gemeente Amsterdam. Hoger
opgeleide vluchtelingen met een verblijfstatus
die willen studeren of op zoek zijn naar een baan
worden begeleid door UAF. Ook andere
(hulp)organisaties zijn in Nederland actief in het
begeleiden van vluchtelingen bij hun integratie
in de samenleving.

De menukaart bevat een opsomming van
concrete activiteiten om vluchtelingen te helpen,
te ondersteunen, te vermaken, te inspireren…
De menukaart is bedoeld als hulpmiddel voor
een Rotaryclub om invulling te kunnen geven
aan deze opgave.
De menukaart is divers en varieert van
kortlopende initiatieven in de noodopvang tot
structurele begeleiding van vluchtelingen met
een status. De menukaart bevat ook initiatieven
die door Rotarians zelf zijn opgezet.
De menukaart is concreet omdat deze met
initiatiefnemers en hulporganisatie is afgestemd.
Bij elk initiatief hoort een contactpersoon die
clubs begeleidt bij de verdere invulling.
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Taskforce Vluchtelingen
Om ook de uitvoer ervan tot een succes te
maken is het belangrijk om met elkaar in contact
te blijven. Clubs kunnen ervaringen delen over
de projecten of nieuwe activiteiten aandragen
voor de Menukaart. Het is handig als elke club
een ambassadeur aanstelt die de club
vertegenwoordigd in de Amsterdamse ‘Task
force Vluchtelingen’. De Taskforce staat
voorlopig onder leiding van Albert Jan Visser.
Geef aan hem door wie de afgevaardigde van je
club zal zijn.
Contactpersoon: Albert Jan Visser
Email: d1580.r1@gmail.com

Handen uit de mouwen
Met de menukaart in de hand kun je als club je
inzet voor vluchtelingen concreet maken.
Organiseer bijvoorbeeld een clubavond om met
de leden een keuze te maken uit die initiatieven
die het beste bij je passen. Neem contact op met
de contactpersoon en je kunt morgen aan de
slag!
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Vluchtelingen en Sport
Rotary Sportsteun is een initiatief van een aantal Rotarians. Ze
willen gevluchte mensen de kans bieden om hun sportieve
talent te ontdekken en te etaleren. Het begeleiden van
vluchtelingen naar het marathonseizoen 2016 is een van de
doelen. Wil je meehelpen om dit initiatief verder uit te bouwen
en te organiseren?
Organisatie: Rotary Sportsteun
Contactpersoon: Mustafa Zahir
Email: m.zahir@upcmail.nl

Storytellers
Rotaryclubs in Amsterdam kunnen vluchtelingen met gevoel
voor cultuur en artistiek talent een podium bieden om het
‘echte’ verhaal met anderen te delen. Hun voordracht wordt in
een voorstelling gepresenteerd, met muzikale ondersteuning in
een theater in Amsterdam.
Wil je helpen dit initiatief verder uit te bouwen?
Organisatie: Qurayshi
Contactpersoon: Salih Türker
Email: 020salih@gmail.com

Taalcoaching
Het beheersen van het Nederlands blijft in de meeste banen een
vereiste. De beheersing van het Engels helpt maar blijkt in de
praktijk toch onvoldoende om goed te integreren. Rotary kent in
Amsterdam al een taalcoachingsproject voor laagopgeleiden.
Het is denkbaar dat er ook een programma wordt ontwikkeld
voor vluchtelingen. Rotaryleden kunnen zich aanmelden als
taalcoach en na het volgen van een korte opleiding aan de slag.
Organisatie: Stichting Taalsteun
Contactpersoon: Henk van der Lely
Email: Henkvanderlely@gmail.com
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Noodhulp
Het Rode Kruis is betrokken bij de eerste noodopvang van
vluchtelingen in Nederland. Er is hulp nodig bij het
organiseren en begeleiden van activiteiten variërend van
EHBO cursussen tot taalcoaching.
Organisatie: Rode Kruis
Contactpersoon: Sanne Kroon, Relatiemanager
Email: skroon@redcross.nl

Hulp in de noodopvang
Het Leger des Heils organiseert de noodopvang in de
Havenstraat en Haaksbergweg. Zij bieden basale hulp (bed,
bad, brood) en kunnen daarbij hulp gebruiken. Adopteer een
dag (3 mensen in de ochtend en 3 in de middag) om te helpen.
Organisatie: Leger des Heils
Contactpersoon: Koos Koelewijn
Email: Koos.koelewijn@legerdesheils.nl

Activiteiten in de noodopvang
Het Leger des Heils organiseert de noodopvang in de
Havenstraat en Haaksbergweg. Er is dringende behoefte aan
activiteiten (spel, film, lezing, discussie..) . Bedenk een
programma, kondig het ter plekke aan en voer het uit!
Organisatie: Leger des Heils
Contactpersoon: Koos Koelewijn
Email: Koos.koelewijn@legerdesheils.nl

Activiteiten voor kinderen
Dynamo verzorgt in de noodopvang aan de Haaksbergweg en
de Flierbosdreef activiteiten voor 100 kinderen. Zij kunnen
extra gestructureerde hulp hierbij gebruiken.
Organisatie: Stichting Dynamo
Contactpersoon: Gury Douma, directeur
Email: GDouma@dynam0-amsterdam.nl
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Open het netwerk
De Stichting Vluchtelingenwerk heeft behoefte aan een database van
personen vanuit verschillende beroepsgroepen in Amsterdam om te
kunnen sparren over de kansen en mogelijkheden op werk van een
bepaalde vluchteling. Als Rotaryclub kun je een bestand van
geïnteresseerde leden met hun classificatie aanleveren die bereid zijn
af en toe raad te geven en te ondersteunen bij vraagstukken op gebied
van werk.
Organisatie: Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan
Contactpersoon: Wanda Steiger, projectcoördinator Startbaan
Email: wsteiger@svaz.nl

Op weg naar werk of stage
De Stichting Vluchtelingenwerk zet sterk in op de arbeidsparticipatie
van vluchtelingen door middel van een baan of stageplaats. Ze zijn
continu op zoek naar bedrijven die hen daarbij direct dan wel indirect
(doorverwijzen) kunnen helpen. Als Rotaryclub kun je een
inventarisatie maken van leden die in principe open staan voor een
dergelijke vraag. Zoek ambassadeurs die begeleiden naar werk.
Organisatie: Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan
Contactpersoon: Wanda Steiger, projectcoördinator Startbaan
Email: wsteiger@svaz.nl

Begeleiding
De Nederlandse samenleving is complex in haar regelgeving voor
vluchtelingen De Stichting Vluchtelingenwerk is op zoek naar mensen
die een vluchteling in het dagelijks leven als een soort buddy kunnen
begeleiden.
Als Rotaryclub zou je een groepje vluchtelingen onder je hoede
kunnen nemen en begeleiden bij hun integratie in de Nederlandse
samenleving. Een uurtje spreekuur (bij toerbeurt) aan het begin van
een clubavond is een mogelijke invulling van deze rol.
Organisatie: Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan
Contactpersoon: Mieke Schulte, directeur a.i.
Email: mschulte@svaz.nl
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Beter Nederlands leren spreken
Heb je interesse om begeleider te worden van anderstaligen.
Specifieke kennis of vaardigheden zijn niet vereist. Je moet het
leuk vinden om mensen die uit een andere cultuur komen te
helpen met het Nederlands en hen wegwijs te maken in onze
samenleving
Organisatie: KansenNet
Contactpersoon: Jaap Lekkerkerker
Email: Nederlands@KansenNet.nl

Home hospitality
Om te integreren in de samenleving is het van belang dat je de
samenleving leert kennen. Dat kan ook op een informele manier.
Je kunt als rotaryclub of als rotarian een avond (bij je thuis)
organiseren om samen met vluchtelingen te eten of gewoon
kennis te maken.
Organisatie: Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan
Contactpersoon: Mieke Schulte, directeur a.i.
Email: mschulte@svaz.nl

Scholing
Veel vluchtelingen zijn te oud om in te stromen in het reguliere
mbo onderwijs. Hun huidige diploma’s worden vaak niet erkend in
Nederland. Als rotaryclub kun je je inspannen om zelf een groepje
wegwijs te maken in Nederland met bijvoorbeeld een cursus
ondernemen of een cursus empowerment. Leden kunnen zich ook
inspannen om de validering van diploma’s te begeleiden of toch
opleidingsmogelijkheden te realiseren binnen
onderwijsinstellingen.
Organisatie: Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan
Contactpersoon: Wanda Steiger, projectcoordinator Startbaan
Email: wsteiger@svaz.nl
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Mentoring
Wil je een vluchteling ondersteunen bij sollicitatie, studie of
beroep? Dit kan door middel van vakgerichte taalondersteuning,
uitbreiding van hun netwerk of het bijspijkeren van specifieke
kennis en vaardigheden. Je kunt mentor worden door het
uitwisselen van ervaring en het geven van feedback. In 2016
starten ongeveer 100 studenten via het UAF aan de VU en aan de
HvA.
Organisatie: UAF
Contactpersoon: Stannie Maessen, Hoofd Afdeling JobSupport
Email: s.maessen@uaf.nl

Schoolmentoring
Wil je een jonge vluchteling in het basis- of voortgezet onderwijs
ondersteunen bij de schoolloopbaan. Je gaat een keer per week
langs en in de aanwezigheid van een ouder of andere
verantwoordelijke stimuleer je het kind bij het schoolwerk en
andere zaken.
Organisatie: School’s Cool
Contactpersoon: Thea Bendt
Email: info@schoolscoolamsterdam.nl
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