
Voorlichting 
aan en door vluchtelingen en migranten
Deze folder bevat informatie over voorlichters gendergerelateerd geweld. Hij is bestemd 
voor medewerkers Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 
(AMHK) , maatschappelijk werkers en iedereen die informatie zoekt over gendergerela-
teerd geweld. Ook is deze folder bedoeld voor mensen die hierover voorlichting aan 
migranten of vluchtelingen willen geven, maar niet goed weten waar en hoe ze deze 
groepen kunnen bereiken.

In samenwerking met vluchtelingenorganisaties, gemeenten en reguliere instanties 
hebben Pharos en MOVISIE  voorlichters gendergerelateerd geweld opgeleid tot 
trainers. Centraal in de trainingsmethodiek staat de peer-to-peer aanpak. Door middel 
van gesprekken maken de voorlichters vluchtelingen en migranten (maar ook asielzoek-
ers en ongedocumenteerden) bewust van de verschillende vormen van geweld. 
Daarnaast bieden ze informatie over rechten en mogelijkheden om hulp te zoeken.

Heeft uw AMHK moeite om vluchtelingen en migranten te bereiken? 
Neem contact op met één van de getrainde sleutelpersonen die in deze folder worden 
voorgesteld. Zij helpen u graag! 

 

Ik ben een veelzijdig trainer en voorlichter, met 
specialisme op het gebied van huiselijk geweld 
en kindermishandeling. 
Ik heb kennis van zaken en ben goed in staat om 
discussie aan te wakkeren, ook over taboe 
onderwerpen. Mensen vinden mij prettig in de 
omgang, dat ik goed kan luisteren en kennis van 
zaken heb. Ik werk graag samen met reguliere 
instanties en vervul een brugfunctie tussen 
instanties en de West-Afrikaanse gemeenschap. 
Daarnaast breng ik graag culturen bij elkaar. 
Mijn rol is van toegevoegde waarde omdat ik 
door mijn achtergrond bewust ben van de 
situatie waarin de West-Afrikaanse gemeenschap 
zich bevindt.

Assan Sare Bidiga 

Geboren in Burkina Faso
Inzetbaar in de regio: Utrecht, Den Haag, 
Amsterdam

Werkervaring: 
• Bureau Jeugdzorg (16 jr)
Opleiding:
• HBO, Maatschappelijk werk
Nevenactiviteiten:
• Voorzitter West-Afrikaanse 
zelforganisatie, Utrecht
• Sleutelpersoon in de West-Afrikaanse 
gemeenschap, Utrechthadinkai@gmail.com     

Ik ben geboren in Somalië en getogen in 
Nederland en ben daardoor bekend met beide 
werelden. Ik houd me al jaren bezig met de 
positie van Somaliërs in Nederland en ook 
breder met de multiculturele samenleving. Ik zie 
mijzelf als bruggenbouwer: ik probeer de ander 
te leren kennen en op zoek te gaan naar 
overeenkomsten en daarmee cultuurverschillen
te overstijgen. 

Ik ben sociaal, spontaan en betrokken. Ik luister 
naar mensen en ga graag met hen op zoek naar 
de juiste oplossing. 

Hamdi Suleyman   

Hamdi.suleyman@gmail.com     

Geboren in Somalië
Inzetbaar in de regio: Eindhoven

Talenkennis: Somalisch, Arabisch, 
Nederlands, Engels
Werkervaring: 
• Opvoedcursussen aan 
  Somalische ouders
• Maatschappelijk begeleidster 
  St. Somalische Gemeenschap 
  Eindhoven (SSGE)
Opleiding:
• Master Organization of cultural diversity 

De voorlichters maken gebruik van
het bestaande voorlichtingsmateriaal 
GEWELD IS NIET GEWOON 
Ken uw recht – Zoek hulp, 
een multimediaal voorlichtingspakket. 
Dit pakket bestaat uit folders 
in verschillende talen, een dvd en
een handleiding. 

Onder gendergerelateerd 
geweld verstaan wij:
- huiselijk geweld
- eergerelateerd geweld
- seksuele intimidatie
- gedwongen prostitutie
- discriminatie tegen 
  homoseksuelen

Tijdens mijn werk heb ik veel ervaring 
opgedaan als voorlichter op het gebied 
van gendergerelateerd geweld en welzijn 
algemeen, vooral binnen de Afghaanse 
gemeenschap, maar ook in multiculturele 
groepen. Ik kan snel naar de oorzaak van 
het conflict gaan tussen partners en 
binnen gezinnen. Daarnaast ben ik 
oplossingsgericht en activerend. Ik ken de 
taboe-onderwerpen en ga zorgvuldig 
over deze onderwerpen in gesprek. 

Ik heb een breed netwerk en uitgebreide 
ervaring in het organiseren van 
voorlichtingsbijeenkomsten en het aanpas-
sen van het materiaal voor een divers 
doelgroep.

Geboren in  Afghanistan
Inzetbaar in de regio: Rotterdam, landelijk

Talenkennis: Farsi, Nederlands, Engels
Werkervaring: 
• Voorzitter Voice of Afghan Women (NL)
• Unicef: Programma officer 
  ‘Women and children under difficult  
   circumstances’ en Communication  
   officer (Afghanistan)
Opleiding:
• Bachelor Bedrijfskundige Informatica
• Bachelor Scheikunde (Afghanistan)

Jamila Talla   

Jamilatellayee@gmail.com     

In 2006 heb ik de stichting Soedania opgericht. 
Deze stichting zet zich onder meer in tegen huiselijk 
geweld en tegen meisjesbesnijdenis, maar voorziet 
ook in de sociale behoefte van Soedanese vrouwen 
in Amsterdam en omgeving. Mijn werkzaamheden 
bestaan onder andere uit het geven van hulp, 
voorlichting en ondersteuning, het organiseren van 
bijeenkomsten en het stimuleren van onze doel-
groep. Ik heb veel affiniteit met en ervaring in het 
werken met vrouwen. Ik ben goed in staat om 
mensen gerust te stellen en hun vertrouwen te 
winnen. Verder kan ik goed omgaan met stressvolle 
situaties en laat ik mij niet snel uit het veld slaan. 
Ook ben ik dankzij mijn werk- en levenservaring 
bekend met veel verschillende culturen. Ik ben 
goed in te zetten om voorlichtingen te organiseren 
voor vrouwen en mannen over gevoelige 
onderwerpen zoals meisjesbesnijdenis, huiselijke 
geweld, seksuele intimidatie, gedwongen prostitutie 
en discriminatie van homoseksuelen.  

Hawa Bashir  

Geboren in Soedan
Inzetbaar in de regio: Amsterdam, 
Almere

Talenkennis: Nederlands, Engels, 
Arabisch
Werkervaring: 
• Administratief medewerkster
Opleiding:
• Sociale dienstverlening
Nevenactiviteiten:
• St.Soedania, o.a. voorlichting

Hawa.bashir95@gmail.com        

Ik heb veel ervaring in het begeleiden van 
groepen op themaʼs als seksueel geweld, huiselijk 
geweld en loverboys. Door de kennis die ik heb 
opgedaan en mijn ervaring als docent en coach 
ben ik heel goed in staat om individuen en 
groepen te begeleiden. Als begeleidster weet ik 
situaties goed in te schatten en daar op in te 
spelen. Ik geef mensen de ruimte als ze die nodig 
hebben. Deelnemers hebben soms ook gewoon 
behoefte aan informatie en zijn op zoek 
naar praktische tips. Bijvoorbeeld over opvoeden 
of over scheiden. Die kan ik ze geven.

Ik ben nieuwsgierig, schrijf veel en vind het 
overdragen van kennis belangrijk. Omdat ik van 
nature positief ben en graag met mensen om ga 
weet ik veel te bereiken.  

nayeria@gmail.com    

Geboren in Iran
Inzetbaar in de regio: Amsterdam

Werkervaring: 
• Docent in Iran (10 jr)
• Coach, specialisatie Geweld (20 jr)
• Coach, specialisatie integratie en 
emancipatie vluchtelingen (15jr)
Opleiding:
• Vrije Universiteit, Culturele antropologie

Forough Nayheri   

Ik ben een ervaren voorlichter en sterk in het 
organiseren van voorlichtingen. Mijn kracht zit 
in mijn grote netwerk binnen verschillende 
vluchtelingengroepen. Daarnaast ben ik goed
in het op maat maken van voorlichtingen 
afhankelijk van de groepssamenstelling. 
Ik verzorg onder andere voorlichtingen over 
meisjesbesnijdenis, huiselijk geweld, 
gezondheid en gezondheidszorg. Het meest 
gepassioneerd ben ik over themaʼs die raken 
aan de emancipatie van vrouwen. Ik kan de 
discussie over taboe-onderwerpen goed 
aanwakkeren en aanvullen met kennis over de 
Nederlandse wet- en regelgeving. Kenmerkend 
voor mij als voorlichter is dat ik geduldig ben, 
zaken rustig kan uitleggen en kennis van zaken 
heb. Mensen voelen zich door mij serieus 
genomen en gewaardeerd. 

Selam Tewolde   

Geboren in Eritrea

Werkervaring: 
• Voorzitter Stichting Eritreese 
Vrouwen ADE
• Voorzitter Platform Vrouwen Voor 
Ontwikkeling (PVVO)
Opleiding:
• HBO, Handel

Seted15@hotmail.com    

 niet gewoon
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Voorlichting 
aan en door vluchtelingen en migranten

Talen: Koerdisch, Arabisch, Farsi, 
Nederlands, Engels 
Werkervaring: 
• Secretaris/planner GGD A’dam
• Management assistent:
St.Wereldpand, DWI, Stadsdeel    
Slotervaart  Amsterdam
• Docente Natuurkunde, Middelbare  
school (Koerdisch Irak)

        

Opleiding:
• VETC, Boekhouding/ 
Secretariaat,
Dienstverlener/ 
Klantmanager (NL)
• Technische Universiteit 
(Irak)
Nevenactiviteiten:
• Voorzitter Stichting 
Irakese vrouwen 
Nederland
• Bestuurslid Koerdisch 
Media Amsterdam

Geboren in Irak (Koerdisch)
Inzetbaar in de regio: Amsterdam

Aster Ghirmai

Door mijn werkervaring heb ik geleerd veel 
geduld te hebben met kinderen als ze hun 
ongenoegen uiten. Dit komt goed van pas bij 
het geven van voorlichting. Door aandachtig te 
luisteren ga ik naar oplossingen op zoek, maar 
weet ik ook hoe ik advies, ruimte en steun kan 
geven passend bij een ieder zijn of haar 
behoefte. 

Ik ben rustig en geduldig, maar ook nieuws-
gierig en leergierig. Mensen helpen bij het 
oplossen van hun problemen vind ik ook heel 
belangrijk. Ik ben optimistisch en ga ervan uit 

Geboren in Eritrea
Inzetbaar in de regio: Amsterdam

Talenkennis: Tigrija, Nederlands, 
Engels, Italiaans
Werkervaring: 
• Administratief medewerkster
Opleiding:
• MEAO
Nevenactiviteiten:
• Voorlichter VGV
• Penningmeester Eritrese school, 
Amsterdam

Ik heb veel kennis en ervaring 
opgedaan als voorlichter onder 
andere op het gebied van 
huiselijk geweld, zorg en 
gezondheid en opvoeding in 
twee culturen. Mijn kracht zit 
vooral in mijn grote netwerk 
bestaande uit verschillende 
vluchtelingengroepen en 
vluchtelingenorganisaties.

Suzan Karam   

Suzan1474@hotmail.com  

Aster735@hotmail.com/allelina@live.nl     

Ik ben leergierig en nieuwsgierig naar wat 
anderen te zeggen hebben. Door mijn omgang 
met mensen leer ik elke keer nieuwe dingen. 
Dankzij jarenlange samenwerking met 
vluchtelingen ben ik goed in staat om hun 
probleemvraag te vertalen naar een hulpvraag. 
Ik heb een grote achterban. Als voorlichter ben 
ik flexibel en resultaatgericht. Daarnaast heb ik 
goede organisatorische vaardigheden en veel 
doorzettingsvermogen. Ik ben eerlijk naar 
mijzelf en naar mijn groep; dit schept 
vertrouwen. Dit is de sleutel om met mensen om 
te gaan. Verder behandel ik anderen zoals ik 
zelf graag behandeld wil worden, met respect 
voor iedereen. 

Rukio Adow

Geboren in Somalië
Inzetbaar in de regio: Rotterdam 
Rijnmond

Talenkennis: Nederlands, Somalisch
Werkervaring: 
• Ouderconsulent Welzijn, Rotterdam
• Trainer vrouwelijke genitale verminking
• Trainer huiselijk geweld, GGD R’dam

Asiya_g@hotmail.com     

Ik neem veel initiatief en ben 
een doorzetter. Daarnaast heb 
ik goede contacten met de 
Afrikaanse migranten. Hierdoor 
kan ik veel verschillende 
doelgroepen bereiken. Ik 
schroom niet om mensen op 
straat, op de markt of in 
restaurants aan te spreken. 
Op deze manier lukt het mij 
goed om migranten te 
interesseren voor diverse 
interculturele projecten. 
Tot slot heb ik veel ervaring in 
de hulp- en dienstverlenende 
sector en uitgebreide kennis 
van de sociale kaart. 

Haimanot Belay  

Talenkennis: Amhaars, 
Nederlands, Engels
Werkervaring: 
• Gezondheid- en opvoedings-
voorlichter bij GGD Utrecht 
(meisjesbesnijdenis & 
preventie)
• Voorzitter St. Gobez
• Voorlichter Duizend en één 
kracht (preventie kanker)

Opleiding:
• Sociale dienstverlening 
(niet afgemaakt)
• Sociology & social 
administration 
(propedeuse, Addis 
Abeba)
• Library science 
(Addis Abeba)

Geboren in Ethiopië
Inzetbaar in de regio: Haaglanden

Haimi.belay@gmail.com 
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Nieuwkomers in Nederland zijn extra kwetsbaar als het gaat om 
gendergerelateerd geweld. In de bestaande aanpakken worden zij 
nog onvoldoende bereikt. Vaak weten ze niet dat deze vorm van 
geweld in Nederland niet acceptabel, of zelfs strafbaar is. 
Of dat ze, als slachtoffer, dader of getuige, hulp kunnen krijgen om 
het geweld te keren. Hoe ga je vanuit het AMHK met vluchtelingen 
of migranten in gesprek over gendergerelateerd geweld? In het 
project ‘Geweld is niet gewoon’ zijn twaalf vrijwilligers uit diverse 
doelgroepen getraind om als trainer voorlichtingen te geven. In 
samenwerking met de lokale Steunpunten Huiselijk Geweld 
hebben ze in totaal 36 voorlichtingen verzorgd.

Voorlichting 
aan en door vluchtelingen 
en migranten    

Deze folder is een samenwerking van Pharos en MOVISIE
Met financiële bijdrage van Skanfonds en St. Bevordering van Volkskracht
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Pharos


