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>>> good practice

‘wanneer kom je
weer terug?’

over asiel en kinderrechten aan kinderen in asielzoekerscentra. ‘De hoofd-

gezinslocaties

foto: rick keus

land, unicef en Defence for Children is gericht op informatieverstrekking

Tell me! is voor kinderen en hun ouders in asielzoekerscentra, voor professionals die met de kinderen werken en voor iedereen die geïnteresseerd is in het leven
van kinderen in centra . Het Tell me!-aandeel van Defence for Children bestond uit trainingen over kinderrechten aan medewerkers van VluchtelingenWerk en
het coa (red: Centraal Orgaan opvang asielzoekers).
Die trainingen zijn zo goed bevallen de het coa om een
extra ronde heeft gevraagd. VluchtelingenWerk zelf organiseert voorlichtingsbijeenkomsten voor kinderen in
de centra en in gezinslocaties. Een roulerend team van
tien begeleiders gaat alle locaties af. Iedere bijeenkomst
bestaat uit een informatief deel en een gedeelte gericht
op ontspanning. We hebben ervoor gezorgd dat de informatie op maat wordt aangeboden. Het zijn best ingewikkelde onderwerpen voor de kinderen op wie wij
ons richten. Die zijn tussen tien en twaalf jaar oud.
Daarom gebruiken we veel spelvormen en beeldmateriaal zoals een animatiefilm over vluchten en de asielprocedure. In het algemeen wordt alles goed ontvangen en
stellen de kinderen ook behoorlijk veel vragen. Hier en
daar valt de opkomst weleens tegen. Maar onlangs zaten er 21 kinderen, terwijl wij uitgaan van acht tot tien
per keer.’

c l a u d i a b i e g e l – Het project Tell me! van VluchtelingenWerk Neder-

gedachte is dat we voorzien in een behoefte, kinderen willen informatie en
zitten met veel vragen,’ vertelt projectleider Alma van Steenbergen van
VluchtelingenWerk Nederland.

oel van het project is om asielzoekerskinderen
weerbaarder te maken door informatie te verstrekken over zaken die hen direkt aangaan.
Voor VluchtelingenWerk is het vrij nieuw om met kinderen te werken. Van oudsher richten we ons vooral op
volwassen asielzoekers. Het onderzoek van Kloosterboer (2007) naar de situatie van kinderen in de asielzoekerscentra, maakte echter duidelijk dat ook kinderen die in gezinsverband naar Nederland komen
ondersteuning nodig hebben. Samen met unicef en
Defence for Children besloten we gehoor te geven aan
de aanbevelingen uit het onderzoek. Dit heeft geleid tot
de ontwikkeling van Tell me!.’

‘d

informatie op maat
Alle drie de deelnemende organisaties hebben een eigen deel van Tell me! onder hun hoede. ‘unicef heeft
de website www.tell-me.nl ontwikkeld, die op 21 juni
wordt gelanceerd’, legt Van Steenbergen uit. De site

‘In gezinslocaties bieden we dezelfde informatie aan
als in de centra. Je merkt wel dat er een andere sfeer
hangt. Daar zitten natuurlijk allemaal mensen die terug moeten naar hun eigen land en dat kan ieder moment gebeuren. De kinderen maken mee dat er midden in de nacht een gezin van bed wordt gelicht om te
worden uitgezet. Verder zijn de ouders vaak ‘op’ van
alle problemen die spelen. De vragen waarmee deze
kinderen komen tijdens bijeenkomsten zijn dan ook
prangender dan die van azc-kinderen. Daar zitten gevoelens achter van onveiligheid – worden wij ook van
ons bed gelicht straks? Bovendien ervaren ze hun situatie als onrechtvaardig. Waarom mogen andere mensen wel blijven en wij niet? Om deze reden denken we
erover om de bijeenkomsten in gezinslocaties anders te
gaan aanpakken. We zijn daarover in gesprek met andere organisaties. Ook met Pharos. Op dit moment
denken we bijvoorbeeld na over het instellen van kinderspreekuren. Zo kunnen we meer continuïteit bieden. Tenslotte maak je het een en ander los bij de kinderen en kom je pas over een half jaar terug met een
volgende bijeenkomst. Het is niet voor niets dat veel
kinderen na afloop van een bijeenkomst vrijwel direct
vragen: ‘Wanneer kom je weer terug?’
Het project Tell me! is medegefinancierd door het Europees Vluchtelingenfonds, Stichting Kinderpostzegels Nederland en de Nederlandse Overheid.
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