
 
 

HERFSTAVONDLEZINGEN 2016: 
“Vluchtelingen” 

 
Voor de dertiende keer organiseert Rotaryclub Sittard een cyclus Herfstavondlezingen. Dit jaar over 
vluchtelingen in al zijn facetten. Net als voorgaande jaren een onderwerp waarbij eenieder dan zo zijn 
eigen gedachten heeft. Ook dit jaar hebben we weer sprekers die ieder het thema vanuit hun eigen 
belevingswereld en invalshoek belichten. 

 
Vluchtelingen 
Misschien niet bij iedereen bekend maar wij kennen al jaren vluchtelingen in allerlei vormen en 
aantalllen. Bijvoorbeeld tijdens de eerste wereldoorlog 1914-1918 heeft (Zuid) Nederland onderdak 
geboden aan wel 1 miljoen Belgische vluchtelingen. Momenteel spreken we echter mondiaal van een 
aantal vluchtelingen dat groter is dan ooit tevoren. Er zijn meer dan 60 miljoen mensen op de vlucht (1 
op de 113 wereldburgers). Ongeveer de helft van de vluchtelingen is kind. 
40,8 miljoen mensen is binnen de eigen landsgrenzen op de vlucht. Van degene die hun land 
ontvluchten bestaat de grootste groep uit Syriërs (4,9 miljoen). Binnen Syrië zijn ook nog 6,6 miljoen 
personen op de vlucht. Alleen in Colombia zijn meer mensen binnen het land op de vlucht (6,9 mljn) 
Cijfers van UNHCR over 2015. 

Tijdens de maandagavonden in November 2016 zullen onderstaande sprekers trachten zo veel 
mogelijk zaken rondom het uitgebreide thema vluchtelingen te belichten. En wel rond de vier meest in 
het nieuws zijnde onderwerpen van dit moment. 

Het programma ziet er als volgt uit: 
 
7 november: COA – AZC Sweikhuizen 
Monique Maes – Locatiemanager AZC Sweikhuizen 
Dat het COA zorgdraagt voor de opvang van asielzoekers/vluchtelingen, dat is bekend. 
Maar: 

• Wie werkt er voor het COA? 
• Wat doen wij en en wat niet  ? 
• Wat gebeurt er achter de deur van een AZC? 

 
14 november: Het verhaal over de vluchteling 
Ayham Mardini - woonbegeleider AZC Maastricht (ontvluchtte Syrië in 2013 met zijn gezin) 
 

• Waarom vluchten de mensen? 
• Mijn persoonlijke ervaring in het kort 
• Problemen waar vluchtelingen tegenaan lopen, van vlucht tot huisvesting 
• Negatieve beeld van een deel van de maatschappij over vluchtelingen en wat doet dit met de 

gemiddelde vluchteling. 
 
21 november: AMV en EOA onderwijs 
Gini de Vries-Slawecki – manager bijzondere opvang en kwartiermaker voor regio 

    maastricht en sittard /geleen 
 
Verantwoordelijk voor de aansturing van het team AMV (26 personen in totaal) en de opvang van 40 
jongeren op het AZC en 60 jongeren buiten het AZC. 
 
In het kort komt het erop neer dat de opvangvorm wordt omgebouwd van groot- naar kleinschalig in 
zogenaamde regio’s. Daarnaast vangt men vanaf 2016 alleen nog maar jongeren op die 
uitgeprocedeerd zijn of in de verlengde asielprocedure in afwachting van een uitspraak verblijven. 
Vergunninghouders gaan onder de verantwoordelijkheid van NIDOS (de voogdijinstelling) naar de 
contractpartners zoals XONAR en RUBICON. 



 
 
Dit betekent dat jongeren niet meer centraal opgevangen worden op een AZC maar in woningen in de 
gemeente gehuisvest worden waardoor zij veel meer aanwezig zullen zijn in de gemeenschap. 
 
28 November: De asielproedure in Nederland 
Mr. P. Kramer-Ogranjensek. Advocaat (LinkedIn)  
 
Uit de media is bekend dat jaarlijks duizenden asielzoekers in Nederland bescherming vragen. De 
afgelopen tijd is de instroom aanzienlijk toegenomen. Maar wat gebeurt er eigenlijk zodra een 
asielzoeker zich in Nederland aanmeldt, hoe gaat die procedure dan? Aan welke regels moet 
Nederland toetsen? Is het werkelijk zo gemakkelijk om in Nederland verblijf te krijgen? 
 
In mijn lezing zal ik deze vragen beantwoorden en daarmee hopelijk wat meer inzicht verschaffen in 
de Nederlandse asielprocedure. 
 
 
Algemeen 
Voor alle avonden zijn ook de partners van de leden en eventuele andere belangstellenden van harte 
uitgenodigd en we rekenen dan ook op een grote opkomst. Alle avonden beginnen zoals gebruikelijk 
om 18:00 uur in onze vaste locatie Restaurant Op de Vos, Hasseltsebaan 100, 6135 GZ Sittard. 
 
Om 18:30 uur is er een korte maaltijd. De lezingen starten om 19:00 uur en duren inclusief discussie 
tot ca 20:30 uur. Daarna volgt nog een informeel samenzijn.  
 
In verband met de catering verzoeken wij de leden van Rotaryclub Sittard om ruim van tevoren te 
melden of uw partner meekomt. Daartoe zal er op de komende clubavonden een intekenlijst circuleren 
en men kan zich natuurlijk ook per mail aanmelden (mailto:herfstavondlezingen@rotaryclub-sittard.nl).  
 
Leden van andere Rotaryclubs, en andere belangstellenden, kunnen zich rechtstreeks aanmelden. 
Svp niet later dan op de woensdag voorafgaand aan de betreffende lezing. 
 
Voor toehoorders die zelf geen lid zijn van Rotaryclub Sittard bedragen de kosten van de maaltijd  
€ 15,00 exclusief eventuele drankjes, op de avond zelf te voldoen aan de bar van Op de Vos. 
 
Tijdens de avond gaat een schaal rond voor de wekelijkse bijdrage, deze komt ten goede aan 
projecten in de regio. Het staat de bezoekers vrij hier ook hun bijdrage aan te leveren. 
 
Wij wensen u allen weer een serie zeer interessante avonden toe en nodigen u uit om een zo groot 
mogelijke eigen bijdrage te leveren in de discussies. De sprekers wensen we uiteraard de nodige 
inspiratie toe bij de voorbereidingen en een vruchtbare wisselwerking met de toehoorders. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
De Programmacommissie (Ton van der Bruggen, LinkedIn)  
Vragen: ton.van.der.bruggen@rotaryclub-sittard.nl 


