
De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelings-
programma Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR 
Nederland. Het Kennis delings programma Gezondheid Statushouders 
wordt uitgevoerd onder regie van Pharos in samenwerking met GGD 
GHOR Nederland en biedt gemeenten en professionals, die in hun werk  
te maken hebben met de gezondheid en zorg voor statushouders, 
ondersteuning bij het vormgeven hiervan.

Wat doen Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders?
Samen met de regiocoördinator gezondheid statushouders vanuit de 
VNG, een professional van de GGD, een welzijnsorganisatie of de 
gemeente zelf, kunnen sleutelpersonen:

• Gezondheidsvoorlichting geven aan statushouders en zorgprofessionals 
• Adviseren over statushouders en vertegenwoordigen  

van statushouders 
• Bemiddelen en ‘bruggen bouwen’ tussen gemeenten, 

zorginstanties en statushouders 
• Behoeften en signalen van statushouders ophalen
• Statushouders bereiken en mobiliseren

Sleutelpersonen Gezondheid  
Statushouders
Een goede gezondheid is cruciaal voor 
de participatie van vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning die in een gemeente 
wonen, ook wel statushouders genoemd. De 
Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders 
kunnen u helpen bij de integrale aanpak van 
gezondheid en welzijn van statushouders 
in uw gemeente/regio. Sleutelpersonen zijn 
(voormalig) vluchtelingen die de Nederlandse 
taal op minimaal B1-niveau beheersen 
en hun ervaring, kennis en enthousiasme 
inzetten om hieraan bij te dragen. In deze 
brochure leest u wie deze sleutelpersonen 
zijn en wat zij voor u kunnen betekenen.



‘ Het programma richt zich op het ontwikkelen, delen 
en borgen van kennis, goede voorbeelden en het  
uitwisselen van ervaringen.’

C 100
M 72
Y 0
K 56

C 0
M 65
Y 100
K 5

Kennisdelingsprogramma 
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Training die sleutelpersonen gevolgd hebben 
De sleutelpersonen hebben een driedaagse basistraining  
gevolgd, ontwikkeld door Pharos en GGD GHOR Nederland.  
Naast het ontwikkelen van de vaardigheden om voornoemde 
werkzaamheden van de sleutelpersoon goed in te kunnen vullen, 
kwamen de volgende inhoudelijke thema’s in de training aan bod:

• De rol van de gemeente
• De gezondheidszorg in Nederland
• Gezond gedrag en leefstijl
• Seksuele en reproductieve gezondheid
• Opvoeden en opgroeien in Nederland
• Psychische gezondheid en veerkracht 

Interesse? 
Bent u geïnteresseerd in de samenwerking met een sleutelpersoon 
of wilt u de mogelijkheden verkennen? Neem dan contact op met 
de gewenste sleutel persoon (in uw regio). We vragen u duidelijk 
afspraken met de sleutelpersoon te maken over de begeleiding, 
activiteiten en de vrijwilligers– en onkostenvergoeding.

De sleutelpersonen worden in eerste instantie lokaal ingezet, het 
liefst binnen hun eigen gemeente. In deze folder leest u wie de 
sleutelpersonen in uw regio zijn en welke sleutelpersonen zich in 
overleg ook landelijk in willen zetten.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders 
of over andere activiteiten in het Kennisdelingsprogramma Gezondheid 
Statushouders? Neem dan contact op met:

Inge Goorts
i.goorts@pharos.nl
030 - 234 98 00

Debora Wattel
dwattel@ggdghor.nl
030 - 25 25 060

Het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders biedt 
ondersteuning aan gemeenten en professionals die in hun werk 
te maken hebben met de gezondheid en zorg voor statushouders. Het 
programma richt zich op het ontwikkelen, delen en borgen van kennis, 
goede voorbeelden en het uitwisselen van ervaringen. Statushouders, 
vluchtelingen met een verblijfsvergunning die in de gemeente wonen, 
worden actief betrokken bij het programma.

Het programma wordt uitgevoerd onder regie van Pharos in 
samenwerking met GGD GHOR Nederland. Beide organisaties werken 
nauw samen met VNG OTAV binnen het Ondersteuningsprogramma 
Gezondheid Statushouders. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn 
en Sport en het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn de opdrachtgever 
van deze gezondheidsprogramma’s. 
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De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

‘ Als voormalig minderjarige asielzoeker vind ik het  
mijn plicht om iets voor de jongeren nu te doen.’

Geboren in: Somalië
Woont in: Leeuwarden
Talenkennis: Somalisch, Arabisch
Email: afraha@hotmail.nl

Ik ben geboren in Somalië en sinds 1989 in Nederland. Ik was één van de 
eerste amv’s (alleenstaande minderjarige vreemdeling). In 1999 heb ik  
mijn opleiding tot sociaal pedagogisch werker afgerond. Daarna ben ik 
opvangmedewerker geweest en begeleidde ik statushouders van asiel-
zoekerscentrum (azc) naar gemeente. Sinds 2012 geef ik voorlichting over 
uiteenlopende thema’s op gebied van gezondheid en integratie. En ik ben 
sleutelpersoon vrouwelijke genitale verminking (vgv). Sinds 2 jaar ben ik 
ook pleegmoeder voor Nidos. Als voormalig minder jarige asielzoeker vind 
ik het mijn plicht om iets voor de jongeren nu te doen. En vanuit mijn eigen 
ervaring kan ik ze hopelijk goed helpen.

Afrah Abdullah

Inzetbaar in de regio: 
Friesland en Groningen



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio: 
Drenthe, landelijk

‘ Omdat ik zelf vrouw, vluchteling en arts ben, kan ik  
simpelweg goed met andere vrouwen werken.’

Ik heb altijd in de zorg gewerkt. Ik werkte als medisch laborant-arts in mijn 
eigen lab. Daarnaast als directeur van het medisch laboratorium van een 
ziekenhuis in Aleppo. De laatste drie jaar in Aleppo was ik directeur van het 
Aids Centrum daar. Ik was de secretaresse van het medische laborant-arts 
lichaam en maakte onderdeel uit van het comité sociale en culturele 
activiteiten in de Medische Syndicaat. Hier in Nederland, omdat ik zelf 
vrouw, vluchteling en arts ben, kan ik simpelweg goed met andere vrouwen 
werken. In groepen en één op één. Het is bijzonder hoe ik hun vertrouwen 
krijg. En ze zeggen dat ze mijn manier van informatie geven effectief vinden. 
Daarom ben ik in Emmen gestart met een Syrische vrouwengroep. 
We zorgen voor sociale en culturele en gezondheid. We hebben het vaak 
over het opvoeden van kinderen, maar ook over meer gevoelige onder-
werpen zoals seksuele gezondheid, soa’s en psychische klachten. Die 
ervaring wil ik graag inzetten om mensen te helpen en hen dichterbij 
elkaar te brengen.

Nour Saadi

Geboren in: Syrië
Woont in: Emmen
Talenkennis: Arabisch, Engels
Email: nour-saadi@hotmail.com



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio: 
Drenthe, landelijk

Saleem Bachara
In Syrië heb ik veel werkervaring opgedaan. Ik heb twee jaar gewerkt als 
basisarts, daarna ruim 15 jaar als medisch specialist in het laboratorium 
en ik ben directeur geweest van een verzekeringsmaatschappij. Ook gaf ik 
les aan studenten verpleegkunde. Nu ben ik erg actief voor UOSSM-NL, 
een internationale organisatie die medische hulp biedt. Ik ben één van de 
drie oprichters van de Nederlandse tak. Mijn droom om deze kennis in te 
zetten voor grote instanties, zodat ik met hen kan meedenken over hoe zij 
statushouders kunnen bereiken en goede zorg kunnen bieden. Als 
sleutelpersoon kan ik veel ervaring opdoen en wil ik leren over de 
Nederlandse zorg. Ik leg makkelijk contact, straal rust uit, praat makkelijk 
voor een groep en ben me bewust van de verschillen tussen mensen. 
Dit wil ik graag inzetten om voorlichting te geven over uiteenlopende 
onderwerpen.

Geboren in: Syrië
Woont in: Emmen
Talenkennis: Arabisch, Engels
Email: sbachara@uossm.nl

‘ Als sleutelpersoon kan ik veel ervaring opdoen en  
wil ik leren over de Nederlandse zorg.’



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio:  
Hollands Noorden, landelijk

Begin 2016 ben ik vanuit Irak naar Nederland gekomen. Momenteel ben ik 
begeleider bij de Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar en ben ik tolk Arabisch 
en Farsi voor Vluchtelingenwerk. Ik weet hoe het is om uit een land in oorlog 
te vluchten en wat dit met je psyche doet. Als sleutelpersoon wil ik vluchte-
lingen graag voorlichting geven over psychische problematiek, omdat dit voor 
velen een taboe is om over te spreken. Ik ben betrouwbaar en kan goed 
informatie uitleggen, waarmee ik vluchtelingen goed kan helpen gezond te 
zijn en blijven in Nederland. 

Ali Haitham Mahfoodh Al-Sheileh

Geboren in: Irak
Woont in: Alkmaar
Talenkennis: Arabisch, Farsi, Engels 
Email: alawi.wow@gmail.com

‘ Ik weet hoe het is om uit een land in oorlog te vluchten 
en wat dit met je psyche doet.’



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio:  
Hollands Noorden, landelijk

Ik kom oorspronkelijk uit Soedan, maar heb ook in Eritrea en Ethiopië 
gewoond, waar ik heb gewerkt voor de International Rescue Committee. 
Inmiddels ben ik al meer dan 2 jaar in Nederland. Ik ben in staat om snel te 
leren en kan makkelijk contact leggen met mensen. Ik krijg nu al veel vragen 
van statushouders en ik wil hen zo goed mogelijk helpen richting goede 
gezondheidszorg. De rol van adviseur past het beste mij, omdat ik 
statushouders en professionals wil helpen met het oplossen van allerlei 
problematiek. Ik zie bijvoorbeeld veel vrouwen die een trauma hebben 
opgelopen door geweld tijdens de vlucht en dit zou ik graag bespreekbaar 
willen maken.

Mensur Suleman Mohammed

Geboren in: Soedan
Woont in: Castricum
Talenkennis: Tigrinya, Arabisch, Engels, Amhaars 
Email: mensursuleman6@gmail.com

‘ Door goed te luisteren, zaken te verhelderen en inzicht te 
geven kan ik goed bemiddelen, adviseren en onderzoeken.’



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio: 
Kennemerland, landelijk

‘ Als sleutelpersoon is het mijn droom om 
mensen zich hier thuis te laten voelen.’

In Syrië was ik arts en gynaecoloog. In Nederland heb ik o.a. de opleiding 
tot peer educator van Sense gevolgd. Door in Nederland zelf moeder te 
worden en hier te praten met andere Syriërs, heb ik ervaren wat de 
verschillen zijn tussen de gezondheidszorg in Nederland en in Syrië. 
Eigenlijk werk ik al twee jaar als sleutelpersoon. Ik ga vaak mee naar het 
ziekenhuis om te tolken en statushouders uitleg te geven. Ook word ik 
vaak gebeld en vertellen mensen mij wat hun problemen zijn op het  
gebied van ziekte en gezondheid. Als sleutelpersoon is het mijn droom  
om mensen zich hier thuis te laten voelen. Want dan hebben zij hoop  
en voelen zij zich gezond. Ik gebruik vaak de uitdrukking ‘een positieve  
geest zit in een gezond lichaam’.

Hanaa Subeh

Geboren in: Syrië
Woont in: Hoofddorp
Talenkennis: Arabisch, Engels, Aramaic 
Email: hana.subeh@gmail.com



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Sinds 2014 ben ik in Nederland. Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk.  
Ik woon in Nieuw-Vennep en heb daar veel contact met andere 
statushouders. In Syrië heb ik rechten gestudeerd en werkte ik als 
advocaat. Ik heb ook een tijd in Turkije gewoond en daar als vrijwilliger 
een school voor vluchtelingenkinderen opgezet. Ik ben betrouwbaar, 
leergierig en stressbestendig. En ik kan dingen goed uitleggen en mensen 
overtuigen als dat nodig is. Ik geloof in de kracht van het werken met 
sleutelpersonen. Het is belangrijk dat deze doelgroep goede, betrouw-
bare informatie krijgt. Het liefst zou ik advies geven. Als advocaat snap 
ik het belang van regels en de wet en kan ik goed uitleggen hoe het 
Nederlandse zorgsysteem werkt. 

Geboren in: Syrië
Woont in: Nieuw-Vennep
Talenkennis: Arabisch, Engels
Email: hu.shehadeh@gmail.com

‘ Ik geloof in de kracht van het werken met sleutelpersonen.’

Hussameddin Shehadeh

Inzetbaar in de regio:  
Kennemerland, landelijk



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio:  
Amsterdam

Daniel Mohamed A.A. Ahmed
Ik ben in Irak geboren en heb negen jaar in Griekeland gewoond. Sinds 
2015 woon ik in Nederland. In Griekenland werkte ik als tolk voor een 
instelling die je kunt vergelijken met de GGD. Nu woon ik in Amsterdam, 
werk ik in een hotel werk en geef ik taalles aan nieuwkomers. Daarnaast 
help ik mee aan het woonproject Karmijn voor statushouders. Andere 
mensen helpen die hulp nodig hebben, vind ik belangrijk en is mijn 
motivatie geweest om mij vrijwillig aan te melden bij de maatschappelijke 
dienstverlening. Met mijn werkervaring als tolk, mijn enthousiasme en 
communicatieve vaardigheden wil ik statushouders graag verder helpen. 
Voorlichten en aansluiten op de belevingswereld van nieuwkomers, is 
iets waar ik goed in ben. Het helpt mij om mijn werkzaamheden als 
sleutelpersoon goed te kunnen uitoefenen.

Geboren in: Irak
Woont in: Amsterdam
Talenkennis: Arabisch, Grieks, Sorani en Engels
Email: dannyab78@yahoo.gr

‘ Voorlichten en aansluiten op de belevingswereld van 
nieuwkomers, is iets waar ik goed in ben.’



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio:  
Amsterdam

In 1994 ben ik vanuit Ethiopië naar Nederland gekomen. Sindsdien heb 
ik bij meerdere bedrijven en stichtingen gewerkt. Op dit moment ben ik 
eigenaar van het restaurant Azmarino. Door mijn eigen geschiedenis als 
immigrant weet ik dat het voor nieuwkomers moeilijk is om in een nieuw 
land met een andere cultuur een plekje te vinden. Zodoende heb ik de 
stichting Ykeallo opgericht die gevestigd is in Amsterdam Osdorp. Deze 
stichting coacht jongeren vóór en na hun wekelijkse voetbaluur, begeleidt 
statushouders in het vinden van werk en geeft bedrijven inzicht over de 
Eritrese achtergrond door middel van lezingen. Met mijn communicatieve 
vaardigheden, doorzettingsvermogen en overtuigingskracht is het mogelijk 
voor mij om nieuwkomers dichter bij de Nederlandse maatschappij te bren- 
gen. Zodoende sluit de functie als sleutelpersoon niet alleen zeer goed 
aan op mijn vaardigheden, maar ook op mijn ambities.

Geboren in: Ethiopië
Woont in: Amsterdam
Talenkennis: Tigrinya, Amhar en Engels 
Email: ykeallo@me.com

‘ Door mijn eigen geschiedenis als immigrant weet ik dat het voor 
nieuwkomers moeilijk is om in een nieuw land met een andere 
cultuur een plekje te vinden.’

Mekonnen Ykeallo



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio:  
Flevoland

Ik ben geboren in Eritrea, heb vijf jaar in Israël gewoond en ben sinds 2016 
in Nederland. Samen met mijn vrouw en zoontje woon ik in Lelystad. De 
middelbare school heb ik in Eritrea afgerond, daarna heb ik in Israël in de 
horeca gewerkt. Op dit moment werk ik bij Welzijn Lelystad als tolk en als 
maatje voor jonge Eritreeërs. Met veel enthousiasme ondersteun ik hulp-
vragers en bemiddel ik tussen Eritrese statushouders en Nederlandse 
zorgorganisaties. Ik vind het belangrijk dat Eritrese nieuwkomers over 
voldoende informatie beschikken om hun weg te vinden in het Nederlandse 
(zorg)systeem. Met mijn communicatieve vaardigheden, leergierigheid en 
enthousiasme kan ik de functie als sleutelpersoon goed en met plezier 
uitvoeren. 

Geboren in: Eritrea
Woont in: Lelystad
Talenkennis: Tigrinya, Engels
Email: habtityosief@gmail.com

‘Met veel enthousiasme ondersteun ik hulpvragers en bemiddel ik 
tussen Eritrese statushouders en Nederlandse zorgorganisaties.’

Habtit Yosief



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio:  
Flevoland, landelijk

Raffi Moussa
Ik ben geboren in Syrië en vijf jaar geleden naar Nederland gekomen. In 
Syrië werkte ik als kapper, nu hoop ik snel mijn staatsexamen te halen.
Ik spreek meerdere talen, daardoor word ik vaak gevraagd als tolk. Zo tolk 
ik bij Stichting Welzijn voor cliënten die maatschappelijke begeleiding nodig 
hebben en bij participatietrajecten. Daarnaast assisteer ik bij taalklassen in 
het kader van inburgering in Lelystad en Dronten. Ik help graag andere 
mensen, maak snel contacten en ik kan vanuit meerdere perspectieven 
zaken bekijken en meedenken. Dit alles stelt mij in staat om goed te 
kunnen bemiddelen en adviseren. Zo hoop ik bij te dragen aan een 
samenleving waar voor iedereen plaats is.
 
Geboren in: Syrië
Woont in: Lelystad
Talenkennis: Arabisch, Armeens, Engels, Turks
Email: raffi-arsenal@hotmail.com

‘ Ik kan vanuit meerdere perspectieven zaken bekijken
en meedenken.’



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio:  
Flevoland

Yordi Lassooy-Tekle
Ik werk als freelance tolk en vertaler, ben getrouwd en moeder van twee 
jonge kinderen. Ik weet dus uit eigen ervaring hoe het bijvoorbeeld in 
Nederland gaat op het consultatiebureau. Daarnaast ben ik actief als 
hulpmoeder op de peuterspeelzaal. Niet gek dus dat mijn interesse ligt bij 
de thema's opvoeden en opgroeien. Ik wil sleutelpersoon zijn omdat ik 
mensen de weg wil wijzen. In hun eigen taal kan ik vragen beantwoorden 
en persoonlijke gesprekken voeren. Zo wil ik vluchtelingen helpen om zich 
thuis te laten voelen in Nederland. 

Geboren in: Ethiopië
Woont in: Zeewolde
Talenkennis: Amhaars, Tigrinya, Engels
Email: yordi.lassooy@gmail.com

‘ Ik wil sleutelpersoon zijn omdat ik mensen de weg wil wijzen.’



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio:  
IJsselland, landelijk

Sinds 2000 ben ik in Nederland. In Syrië was ik werkzaam als apotheker  
en ook in Nederland heb ik een aantal jaar als apothekersassistent 
gewerkt. In de noodopvanglocatie Heumensoord heb ik negen maanden 
lang dagelijks voorlichting gegeven over o.a. seksuele gezondheid, 
gezondheidszorg in Nederland, opvoeden, problemen binnen het gezin  
en verzekeringen. Hierbij heb ik veel samengewerkt met de huisartsen 
op deze locatie. Nu weten Syriërs die in Zwolle wonen mij goed te vinden 
met al hun vragen. Ik wil graag wat betekenen voor statushouders. Als 
sleutelpersoon kan ik hen goed informeren dankzij mijn kennis over de 
Nederlandse gezondheidszorg en mijn ervaring. Ook kan ik goed advies 
geven om vluchtelingen de juiste zorg te kunnen bieden.

Abdullah Yehia Omar

Geboren in: Syrië
Woont in: Zwolle
Talenkennis: Arabisch, Koerdisch, Russisch
Email: omirnl@hotmail.com

‘ Nu weten Syriërs die in Zwolle wonen mij goed te vinden 
met al hun vragen.’



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio:  
IJsselland

Uit het meedenken en vinden van bijpassende oplossingen voor sociale 
vraagstukken haal ik veel voldoening. Om die reden werk ik met veel 
plezier bij welzijnsorganisatie Saam als bruggenbouwer en maak ik formeel 
onderdeel uit van het gemeentelijk plan van aanpak ‘Thuis in Dalfsen'. In 
mijn werk geef ik workshops over interculturele communicatie, organiseer 
ik ontmoetingsavonden voor statushouders, netwerk ik actief bij lokale 
organisaties en ondersteun ik statushouders binnen een werkgroep. Ik 
ben geboren in Syrië en woon op dit moment in Nieuwleusen. Ik heb de 
opleiding Business Administration en Hotel Management afgerond en 
werkte voorheen bij InterContinental Hotels. Met mijn passie om andere 
mensen te helpen en mijn ervaring in adviseren en bemiddelen, kan ik 
goed de functie als sleutelpersoon vervullen. Ik kan goed luisteren naar 
andere mensen en dit stelt mij in staat om 'bruggen te bouwen'.

Geboren in: Syrië
Woont in: Nieuwleusen
Talenkennis: Arabisch, Engels
Email: g.alhariri@saamwelzijn.nl

‘ Ik kan goed luisteren naar andere mensen en dit stelt mij 
in staat om 'bruggen te bouwen'.’

Ghassan al Hariri



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Rania Albeno-Jabrah
Tijdens mijn werk als trainer en als tolk heb ik veel meegemaakt en 
gehoord over de gezondheidsproblemen van statushouders. Ik wil iets 
voor deze mensen betekenen. Ik spreek letterlijk de taal van deze 
doelgroep, maar ben ook goed in luisteren, voorlichten en in het samen 
zoeken naar oplossingen. Sinds een jaar geef ik als MindSpring-trainer 
trainingen over psycho-educatie en opvoedondersteuning. Ook omdat ik 
zelf moeder ben en in de kinderopvang heb gewerkt, vind ik opvoeden en 
opgroeien in Nederland een belangrijk thema. 

‘ Ik wil iets voor deze mensen betekenen.’

Inzetbaar in de regio:  
IJsselland, landelijk

Geboren in: Syrië
Woont in: Zwolle
Talenkennis: Arabisch, Engels
Email: g.albeno@hotmail.com



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio: 
IJsselland, landelijk

‘ Ik heb veel ervaring met huiskamerbezoeken en het 
geven van voorlichting.’

Salwa Salih Hamad
In 1998 ben ik met mijn gezin naar Nederland gekomen. We waren het 
eerste gezin dat een verblijfsvergunning kreeg volgens artikel artikel 3.2  
en artikel 3.3 van de Vreemdelingencirculaire 2000, om mijn dochter te 
beschermen tegen meisjesbesnijdenis in Soedan. In Soedan studeerde ik; 
hier heb ik de studie Maatschappelijk Werk afgerond. Inmiddels ben ik 
heel actief als sleutelpersoon vrouwelijke genitale verminking (vgv) en  
zet ik me op allerlei manieren in om vluchtelingen te helpen. Ik ben erg 
gedreven, sta stevig in mijn schoenen en wil mijn eigen ervaring gebruiken 
om andere mensen op het juiste pad te brengen. Ik heb veel ervaring met 
huiskamerbezoeken en het geven van voorlichting. Iedere keer weer 
bijzonder om de verhalen van mensen te horen. 

Geboren in: Soedan
Woont in: Kampen
Talenkennis: Arabisch, Engels
Email: salwa-salih@hotmail.com



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio:  
IJsselland, landelijk

Teberh Belay
Mijn droom is om nieuwe Nederlanders te informeren en te helpen in de 
eigen taal. Ik ben zelf al sinds de jaren ‘80 in Nederland en ken zowel de 
Eritrese als de Nederlandse cultuur goed. Daardoor heb ik veel inzicht in 
verschillende situaties en kan ik goed bemiddelen. Het geeft me 
voldoening om uit te kunnen leggen hoe dingen in Nederland werken en 
wat het verschil is met Eritrea. Ik heb als administratief medewerker en als 
tolk gewerkt. Ook ben ik al jaren sleutelpersoon VGV (vrouwelijke genitale 
verminking) voor de GGD IJsselland. 

Geboren in: Eritrea
Woont in: Zwolle
Talenkennis: Tigrinya
Email: teberih-belay@hotmail.com

‘ Het geeft me voldoening om uit te kunnen leggen hoe dingen  
in Nederland werken en wat het verschil is met Eritrea.’



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio: 
Twente, landelijk

Nazar Merzoian
Ik wil sleutelpersoon zijn, omdat ik als vluchteling het gevoel en de 
gevolgen ken van ineffectieve communicatie in de zorg. Bovendien heb  
ik in Irak meer dan 20 jaar als arts gewerkt, met een specialisatie tot 
reumatoloog en anesthesist. Hierdoor een grote affiniteit met de 
gezondheidszorg. Ook heb ik hierdoor veel mensenkennis en inlevings-
vermogen. Mijn drijfveer om te werken is altijd geweest dat ik een  
bijdrage aan de samenleving wil leveren. Nu wil ik als sleutelpersoon 
mijn kennis gebruiken om de kwaliteit en effectiviteit van zorg aan 
vluchtelingen en de preventie van ziektes te verbeteren. Omdat ik ook  
in Nederland co-schappen heb gelopen, zie ik de verschillen tussen de 
gezondheidzorg in Nederland en Irak en kan ik hierover voorlichting  
geven en adviseren. 

Geboren in: Irak
Woont in: Almelo
Talenkennis: Armeens, Arabisch, Engels
Email: nazarmerzoian@gmail.com

‘ Mijn drijfveer om te werken is altijd geweest dat ik een 
bijdrage aan de samenleving wil leveren.’



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Salar Gharib
Ik zet me graag in voor statushouders en heb veel ervaring met mensen 
uit diverse culturen. In Irak ben ik begonnen met de lerarenopleiding, 
maar deze heb ik niet af kunnen ronden. Onlangs heb ik in Nederland  
mijn diploma Sociale Maatschappelijke Dienstverlening gehaald bij het 
ROC in Lelystad. De afgelopen jaren ben ik ook actief als vrijwilliger bij 
verschillende organisaties. Bij Vluchtelingenwerk in Harderwijk bijvoorbeeld, 
assisteer ik bij de Nederlandse taalles, begeleid ik cursisten bij het leren 
van de taal, organiseer ik activiteiten en ben ik tolk. Mensen in mijn 
omgeving beschrijven mij als nauwkeurig, flexibel, behulpzaam en integer. 
Als sleutelpersoon kan ik voorlichting of advies geven. En ik wil bemiddelen 
om ervoor te zorgen dat misverstanden worden voorkomen. 

Geboren in: Irak
Woont in: Enschede
Talenkennis: Koerdisch (Bahdini/Kurmanji), 
Arabisch, Engels
Email: salargharib@hotmail.com

‘ Als sleutelpersoon kan ik voorlichting of advies geven.’

Inzetbaar in de regio:  
Twente, landelijk



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio:  
Noord- en Oost-Gelderland

Ik ben geboren in Somalië en woon sinds 2007 met vier kinderen en mijn 
man in Nederland. Het oppikken van behoeften en signalen van statushou- 
ders gaat mij makkelijk af door mijn communicatieve vaardigheden en 
inlevingsvermogen. Door mijn eigen geschiedenis weet ik hoe statushouders 
zich soms radeloos kunnen voelen in een nieuwe samenleving. Daarom wil 
ik hen graag verder helpen en meehelpen een brug te bouwen tussen 
gemeenten, zorginstanties en statushouders. Mijn ervaring als sleutelpersoon 
vrouwelijke genitale verminking (VGV) bij GGD Noord- en Oost-Gelderland 
en IJsselland helpt mij om de functie als sleutelpersoon goed te kunnen 
uitvoeren. Daarnaast begeleid ik op een kinderboerderij statushouders-
kinderen met een beperking.

Geboren in: Somalië
Woont in: Borculo
Talenkennis: Somalisch
Email: yusufey2009@hotmail.com

‘Door mijn eigen geschiedenis weet ik hoe statushouders zich 
soms radeloos kunnen voelen in een nieuwe samenleving.’

Zahra Ibrahim



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio: 
Gelderland Midden, landelijk

‘ Het geeft mij veel voldoening om écht van betekenis 
te kunnen zijn voor vluchtelingen.’

In 2015 ben ik vanuit Syrië naar Nederland gekomen. Ik heb International 
Business gestudeerd en zou ik dan ook graag in Nederland bij een bank 
komen te werken. Ik loop nu stage bij de Sociale Bank Centraal Gelderland 
en ben vrijwillig coach en tolk bij Vluchtelingenwerk Oost Nederland.  
Het geeft mij veel voldoening om écht van betekenis te kunnen zijn voor 
vluchtelingen. Ik vind het belangrijk om statushouders te helpen bij het 
vinden van een passende plek in de maatschappij en de bestaande 
misverstanden te overbruggen. Als voorlichter kan ik op een eenvoudige 
manier informatie goed overbrengen. Ik heb al voorlichting ('Omgaan met 
geld’) gegeven aan Syrische statushouders. Ik ben geduldig, diplomatiek  
en kan goed luisteren, waardoor ik uitstekend als bemiddelaar kan 
optreden.

Bilal Rajjoup

Geboren in: Syrië
Woont in: Arnhem
Talenkennis: Arabisch, Engels en
een beetje Frans en Duits
Email: bilal.rajjoub@hotmail.com



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio: 
Gelderland Midden, landelijk

In Eritrea heb ik gewerkt als assistent verpleegkundige en mijn bachelor 
in Publieke Gezondheid behaald. Sinds 2015 ben ik in Nederland.  
De afgelopen jaren heb ik als vrijwillige tolk bij Vluchtelingenwerk in Ede 
gewerkt. Ik ben blij dat ik nu een HBO-opleiding Verpleegkunde kan gaan 
doen. Als verpleegkundige wil én kan ik mensen goed helpen. Ik kan 
andere statushouders helpen bij het begrijpen van het gezondheids-
systeem in Nederland, en hen uitleggen wat hun rechten en plichten zijn. 
Ik kan goed samenwerken en anderen motiveren. Verder ben ik erg leer-
gierig. Als sleutelpersoon leer ik ook zelf en is het voor mij een mooie 
kans om werkervaring op te doen. 

Merhawi Gebray

Geboren in: Eritrea
Woont in: Ede
Talenkennis: Tigrinya, Amhaars, Arabisch, 
Engels
Email: merhawigebray@yahoo.com

‘ Ik kan andere statushouders helpen bij het begrijpen  
van het gezondheidssysteem in Nederland.’



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio:  
Gelderland Midden, landelijk

In Syrië heb ik Psychologie gestudeerd en was ik werkzaam als psycholoog  
en zakenman. Sinds mijn aankomst in Nederland in 2015 doe ik veel 
vrijwilligerswerk. Ik neem deel aan de klankbordgroep Integratie in de 
gemeente Arnhem en word veel gevraagd om te bemiddelen en uitleg  
te geven aan statushouders. lk bespreek serieuze onderwerpen op een 
luchtige, speelse manier met humor, zodat mensen zich open durven 
stellen en met elkaar in gesprek gaan. Als sleutelpersoon wil ik graag 
Nederlanders en Syriërs verbinden, zodat er begrip is voor elkaar en we 
een goede samenlevingsvorm krijgen. Door goed te luisteren, zaken te 
verhelderen en inzicht te geven kan ik goed bemiddelen, adviseren en 
onderzoeken. Ik ben betrouwbaar, ondernemend, ga graag het gesprek 
aan met verschillende mensen en ben gewend om voor grote groepen te 
spreken. 

Mohammed Obeido

Geboren in: Syrië
Woont in: Arnhem
Talenkennis: Arabisch en een  
beetje Turks, Koerdisch en Engels 
Email: obeido5@hotmail.com

‘ Door goed te luisteren, zaken te verhelderen en inzicht te 
geven kan ik goed bemiddelen, adviseren en onderzoeken.’



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio:  
Gelderland-Zuid, landelijk

‘ Ik haal er veel voldoening uit als ik mensen kan
helpen om zich beter te voelen.’

Geboren in: Iran
Woont in: Nijmegen
Talenkennis: Farsi
Email: afsaneh.soleymani@gmail.com

Ik kom uit Iran en heb daar mijn bachelor Biologie en master Sociologie 
gehaald. Ik werkte op een middelbare school als docent en deed in de 
weekenden vrijwilligerswerk met weeskinderen met een beperking. Graag 
zet ik mij in voor andere vluchtelingen, omdat ik zie dat zij veel klachten 
hebben zoals stress, vermoeidheid en depressies. Deze problemen 
verdienen aandacht vind ik, bovendien haal ik er veel voldoening uit als  
ik mensen kan helpen om zich beter te voelen. Daarnaast heb ik veel 
interesse in de mens, maak ik snel een praatje en ben ik zeer geduldig. 
Deze eigenschappen helpen mij om de rol als sleutelpersoon goed te 
vervullen. 

Afsaneh Soleymani



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio:  
Gelderland-Zuid

Hafsa Mrhari
Hoewel ik zelf niet als vluchteling naar Nederland gekomen ben, wil ik me 
als sleutelpersoon wel heel graag voor deze doelgroep inzetten. Ik werk  
al een tijd als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk in Beuningen. Omdat ik 
Arabisch en Frans spreek, ken ik heel veel statushouders en weet ik  
goed wat zij nodig hebben en welke gezondheidsproblemen zij hebben. 
Ik heb een brede interesse, van opvoeden tot voeding en van geboorte-
zorg tot verzekeringen. Het belangrijkste vind ik dat ik mensen kan helpen, 
hen uitleg en advies kan geven. Ook wil ik graag voorlichting geven. Ik heb 
dit al eerder gedaan en vond het erg leuk om te doen. 

Geboren in: Marokko
Woont in: Beuningen
Talenkennis: Marokkaans Arabisch, Frans
Email: lallahafsamrhari@hotmail.com

‘ Ik heb een brede interesse, van opvoeden tot voeding 
en van geboortezorg tot verzekeringen.’



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio:  
Gelderland-Zuid

‘ Ik ben behulpzaam, sociaal en meelevend waardoor ik goed 
in staat ben statushouders te helpen.’

Geboren in: Irak
Woont in: Tiel
Talenkennis: Arabisch
Email: iman_dn@hotmail.com

In 2000 ben ik vanuit Irak naar Nederland gekomen. Hier heb ik een 
administratieve cursus gedaan. Ik ben behulpzaam, sociaal en meelevend 
waardoor ik goed in staat ben statushouders te helpen. Mijn werkervaring 
als tolk bij Vluchtelingenwerk Nederland en vrijwillig begeleider van ouders 
sluit mooi aan bij het werk als sleutelpersoon. Als sleutelpersoon kan ik 
statushouders helpen door te vertalen en voorlichting te geven waar ze 
echt iets aan hebben. Doordat ik het leuk vind om in contact te komen met 
nieuwe mensen en daadwerkelijk iets te bieden heb, kan ik het werk van 
sleutelpersoon goed vervullen.

Iman al Zaidi



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio:  
Gelderland-Zuid, landelijk

‘ Ik kan goed luisteren en een neutrale positie innemen; zo
bouw ik snel een vertrouwensband op.’

Geboren in: Syrië
Woont in: Nijmegen
Talenkennis: Arabisch, Engels
Email: noktamarah@gmail.com

Ik ben sinds 2015 in Nederland. Hier ben ik actief als vrijwilliger in het 
wijkcentrum en overblijfmoeder op de school van mijn kinderen. In Syrië 
werkte ik als managementassistente en secretaresse. Mijn doel is om 
andere statushouders de weg te wijzen in de gezondheidszorg, zodat ze 
dit later zelfstandig kunnen doen. Ik kan goed luisteren en een neutrale 
positie innemen. Zo bouw ik snel een vertrouwensband op met andere 
(vrouwelijke) statushouders en kan ik hen helpen. Mijn interesse gaat uit 
naar de thema’s opvoeden en gezond eten. Als sleutelpersoon ben ik al 
een aantal keer mee gegaan naar supermarktsafari’s en heb ik geholpen 
bij een reeks voorlichtingen Vrouw & Gezondheid.

Marah Alnukta



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio:  
Gelderland-Zuid, landelijk

Geboren in: Eritrea
Woont in: Geldermalsen
Talenkennis: Tigrinya, Engels
Email: ssdefue@welzijnwestbetuwe.nl 

Begin 2016 ben ik vanuit Eritrea naar Nederland gekomen. In Eritrea heb 
ik Boekhoudkunde gestudeerd en vier jaar als boekhouder in een hotel 
gewerkt. Nu doe ik veel vrijwilligerswerk en loop ik graag hard. Ik wil graag 
dat het goed gaat met de Eritreeërs in Nederland. Het is belangrijk dat 
statushouders weten hoe de gezondheidszorg werkt en hoe ze hiervan 
gebruik kunnen maken. Advies geven, de behoeften van de statushouders 
in kaart te brengen en zorgverleners voorlichten, is mijn droom als 
sleutelpersoon. Ik kan goed samenwerken en andere mensen motiveren. 
Dit helpt mij als sleutelpersoon. 

Salamawit Defue Hagos

‘ Ik kan goed samenwerken en andere mensen motiveren.’



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio:  
Gelderland-Zuid, landelijk

Geboren in: Marokko
Woont in: Nijmegen
Talenkennis: Marokkaans Arabisch, Frans
Email: taharnidali422@hotmail.com

Ik woon inmiddels bijna 20 jaar in Nederland. In Marokko heb ik  
Economie aan de universiteit gestudeerd en in Nederland Sociaal 
Pedagogische Hulpverlening (SPH). Ik ben actief bij de Raad voor Religie  
en Levensbeschouwing en de Al Moslimin moskee in Nijmegen. Ook heb ik 
afgelopen jaren veel werkervaring opgedaan bij meerdere hulp- en dienst- 
verleningsorganisaties. Ik ben dan ook goed bekend met de sociale kaart. 
Met mijn ervaring en kennis kan ik goed  statushouders voorlichten. 
Tegelijkertijd is het signaleren en het adviseren op het gebied van 
gemeentebeleid mij op het lijf geschreven.

Tahar Nidali

‘ Het signaleren en het adviseren op het gebied van 
gemeentebeleid is mij op het lijf geschreven.’



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio:  
Gelderland-Zuid, landelijk

Geboren in: Eritrea
Woont in: Nijmegen
Talenkennis: Tygrinya
Email: yuditgebrab@gmail.com

Begin jaren ’90 ben ik als alleenstaande minderjarige vluchteling (amv) 
naar Nederland gekomen. Ik kreeg weinig ondersteuning, waardoor het 
jaren duurde voordat ik de Nederlandse regels, gewoonten, maar ook  
het zorgsysteem goed begreep. De ‘nieuwe’ Eritrese jongeren kennen 
dezelfde problemen die ik heb door moeten maken. Daarnaast is er veel 
wantrouwen. Ik weet wat Eritrese jongeren beweegt en welke hulp ze 
moeten krijgen om zich te ontspannen, actief te zijn, een thuisgevoel te 
krijgen en leren te praten over hun problemen. Afgelopen jaren was ik al 
zeer actief om Eritrese jongeren te ondersteunen door te tolken, te 
assisteren bij voorlichtingen en hen op school te spreken. Als sleutel-
persoon wil ik mijn eigen ervaring, netwerk en kennis gebruiken om te 
ondersteunen bij voorlichtingen en verbinder zijn tussen Eritrese 
jongeren en verschillende instanties.

Yudit Gebrab

‘ Ik weet wat Eritrese jongeren beweegt en welke hulp 
ze moeten krijgen.’



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Geboren in: Syrië
Woont in: Hilversum
Talenkennis: Arabisch, Engels
Email: aiham-1989@hotmail.com

In Syrië heb ik Politicologie gestudeerd en daarna gewerkt als docent 
geschiedenis en aardrijkskunde op de middelbare school. In Nederland 
ben ik gestart met de studie Politicologie aan de universiteit. Ik vind het 
belangrijk om vluchtelingen te kunnen helpen. Vanuit mijn ervaring en mijn 
contacten met andere vluchtelingen weet ik namelijk goed welke problemen 
er leven. Ik heb veel kennis van het Nederlandse gezondheidssysteem. 
Als sleutelpersoon kan ik goed de behoeften van statushouders ophalen 
en problemen signaleren. Ik ben een sociaal, flexibel en ambitieus
persoon.

Aiham Abo Hameda

‘ Ik heb veel kennis van het Nederlandse gezondheidssysteem.’

Inzetbaar in de regio:  
Gooi- en Vechtstreek, landelijk



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Geboren in: Syrië
Woont in: Bussum
Talenkennis: Arabisch
Email: inashamad85@gmail.com

In Syrië heb ik Economie & Management gestudeerd aan de universiteit
in Damascus. Daarna werkte ik bij de VN en beoordeelde ik financierings-
aanvragen. Sinds 2015 ben ik in Nederland met mijn gezin. Nu doe ik veel 
vrijwilligerswerk, o.a. bij de welzijnsorganisatie in de gemeente Gooise 
Meren. Mijn kwaliteiten zijn stressbestendigheid, nauwkeurigheid, ijver en 
vriendelijkheid. Ik ben ervan overtuigd dat door samenwerken we elkaar 
kunnen versterken en het beste uit iedereen kunnen halen. Dit doe ik ook 
als sleutelpersoon. Het geeft me ontzettend veel voldoening als ik mensen 
kan helpen een oplossing te vinden voor hun problemen. 

Inas Hamad

‘ Het geeft me ontzettend veel voldoening als ik mensen kan
helpen een oplossing te vinden voor hun problemen.’

Inzetbaar in de regio:  
Gooi- en Vechtstreek, landelijk



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

In Syrië heb ik Maatschappelijk Werk en Sociologie gestudeerd en daarna 
gewerkt als leraar op de middelbare school en als maatschappelijk 
begeleider op de universiteit. Ik ben goed in sociaal werk en vind het leuk 
in contact te staan met verschillende mensen. Dit zie je ook terug in het 
vele vrijwilligerswerk dat ik doe. Hierbij zet ik mij in voor vluchtelingen door 
Arabische les te geven, te tolken en activiteiten voor kinderen en jongeren 
te organiseren. Door mijn grote netwerk en mijn sociaal maatschappelijke 
ervaring kan ik veel betekenen voor gemeenten en maatschappelijke 
organisaties in de zorg naar statushouders toe.

Geboren in: Syrië
Woont in: Bussum
Talenkennis: Arabisch, Engels
Email: eyadooo666@gmail.com

‘ Door mijn grote netwerk en mijn sociaal maatschappelijke  
ervaring kan ik veel betekenen voor gemeenten en  
maatschappelijke organisaties.’

Iyad Abdullah

Inzetbaar in de regio:  
Gooi- en Vechtstreek, landelijk



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Geboren in: Syrië
Woont in: Hilversum
Talenkennis: Arabisch, Engels
Email: khaledsalhani@gmail.com

Mensen de juiste hulp geven, is iets waar ik enthousiast van word en waar 
ik voldoening uit haal. Momenteel tolk ik bijvoorbeeld als vrijwilliger bij 
bijeenkomsten met Syriërs en Nederlanders en dat doe ik met veel plezier. 
Sinds 2015 ben ik in Nederland en inmiddels woon ik in Hilversum. Ik kom 
uit Syrië, waar ik in Damascus de opleiding 3D-animatie heb gevolgd. Door 
mijn goede communicatieve vaardigheden, flexibiliteit en omdat ik niet 
bang ben om leiding te nemen, verbind ik snel mensen met verschillende 
achtergronden. Hierdoor kan ik andere statushouders goed bereiken en 
de verbinding tussen statushouders, gemeentes en zorginstanties 
verstevigen.

Khaled Salhani

‘ Het geeft me ontzettend veel voldoening als ik mensen kan
helpen een oplossing te vinden voor hun problemen.’

Inzetbaar in de regio:  
Gooi- en Vechtstreek, landelijk



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Kheder Abas
In Syrië heb ik Economie gestudeerd en daarna gewerkt voor de 
Verenigde Naties waarbij ik microkredieten verstrekte aan arme mensen. 
Ik zet mij nu in als vrijwilliger waarmee ik andere vluchtelingen help. 
Ik geef Arabisch les, muziekles, werk samen met welzijnsorganisaties en 
heb al een informatieavond voor nieuwkomers georganiseerd. Ik heb een 
groot netwerk in Naarden en Bussum en Syrische vluchtelingen weten 
mij goed te bereiken om advies te vragen. Met mijn contacten en kennis 
kan ik goed de adviezen geven die statushouders nodig hebben. Als 
voorlichter weet ik op de juiste manier praktische informatie over te 
brengen. Ik ben flexibel en kan goed werken onder druk. 

Geboren in: Syrië
Woont in: Bussum
Talenkennis: Arabisch, Engels
Email: kaderabas30@gmail.com

‘ Met mijn contacten en kennis kan ik goed de adviezen geven 
die statushouders nodig hebben.’

Inzetbaar in de regio:  
Gooi- en Vechtstreek, landelijk



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Ik kom uit Syrië en woon sinds het 2000 in Nederland. In Syrië heb ik de 
opleiding tot docent maatschappijleer afgerond en was ik directeur van 
een Pabo. Momenteel werk ik als vrijwilliger in de bibliotheek van Het 
Taalhuis Hierdoor heb ik een groot netwerk kunnen opbouwen. Ik kan 
goed samenwerken, ben behulpzaam en communicatief vaardig. Met deze 
vaardigheden kan ik andere mensen helpen te integreren en daarom zet 
ik me in als sleutelpersoon. Mijn doel hierbij is om andere statushouders 
te begeleiden met bepaalde vraagstukken en dat ze daarna zelfstandig 
hun eigen weg kunnen vinden in Nederland.

Geboren in: Syrië
Woont in: Muiden
Talenkennis: Arabisch
Email: marufgorgis@live.nl

‘ Mijn doel is dat statushouders na de begeleiding zelfstandig
hun weg kunnen vinden in Nederland.’

Maruf Gorgis

Inzetbaar in de regio:  
Gooi- en Vechtstreek, landelijk



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Nada Rashrash
In Syrië heb ik Sociologie gestudeerd en was ik leraar op een middelbare 
school. In Nederland werk ik als vrijwilliger bij Versa Welzijn. De rol als 
sleutelpersoon sluit uitstekend aan op mijn ambities en vaardigheden. Ik 
ben sociaal, leg snel contacten met andere mensen, ben enthousiast en 
kan goed samenwerken. Hoe maatschappelijke problemen ontstaan en 
hoe hiervoor een oplossing te vinden, is wat mij erg interesseert. Deze 
interesse kan ik goed kwijt in het adviseren van mensen over de gezond-
heidszorg in Nederland. Het is belangrijk dat statushouders goed kunnen 
integreren en uiteindelijk zelfredzaam worden. Zo kan ik als sleutelpersoon 
bijdragen aan de maatschappij.

Geboren in: Syrië
Woont in: Bussum
Talenkennis: Arabisch
Email: nada.rashrash@gmail.com

‘Het is belangrijk dat andere statushouders goed kunnen
integreren en uiteindelijk zelfredzaam worden.’

Inzetbaar in de regio:  
Gooi- en Vechtstreek, landelijk



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Mijn ambitie is om het welzijn en de gezondheid van mensen te 
bevorderen, nu als sleutelpersoon en in de toekomst als laborant. Ik ben 
inmiddels drie jaar in Nederland en hoop volgend jaar te starten met de 
HBO opleiding Laboratoriumonderzoek. Ik vind het belangrijk om goede 
voorlichting te geven aan de statushouders over de gezondheidszorg in 
Nederland. Hierdoor weten zij de weg en voelen zij zich veilig en vertrouwd 
in Nederland. Ik ben behulpzaam, communicatief en wil graag andere 
mensen helpen. Daarom is het voor mij een droom als sleutelpersoon aan 
de slag te gaan. 

Geboren in: Syrië
Woont in: Naarden
Talenkennis: Arabisch
Email: raghda.mh96@gmail.com

‘ Mijn ambitie is om het welzijn en de gezondheid van mensen
te bevorderen, nu als sleutelpersoon en in de toekomst als
laborant.’

Raghda Mhimid

Inzetbaar in de regio:  
Gooi- en Vechtstreek, landelijk



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Yibark Tesfamichael Misgane
In Eritrea heb ik geschiedenis gestudeerd en was ik docent op een 
middelbare school. Sinds 2014 ben ik in Nederland. Ook hier werk ik als 
vrijwillige jongerenwerker weer met jongeren. Als docent ben ik flexibel  
en kan ik goed met mensen omgaan, uitleg geven en voorlichten. Ook 
bemiddelen past bij mij. Gezonde voeding en opvoeding zijn thema’s die ik 
erg interessant vind. Ik ken veel Eritreeërs in Naarden en Bussum en wil 
hen graag helpen door goede informatie te geven. Ook hoor ik welke 
problemen zij hebben. Ik denk graag mee met de gemeente over wat  
we voor hen kunnen betekenen.

Geboren in: Eritrea
Woont in: Bussum
Talenkennis: Tigrinya, Engels
Email: ybark.tes@gmail.com

‘�Als�docent�ben�ik�flexibel�en�kan�ik�goed�met�mensen�omgaan,�
uitleg geven en voorlichten.’

Inzetbaar in de regio:  
Gooi- en Vechtstreek, landelijk



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio:  
Utrecht, gemeente Utrechtse 
Heuvelrug 

Abdel Rahman Adam
Ook in Soedan werkte ik al als community mobilizer, dat is ook een soort 
sleutelpersoon. Ik heb de master Social Policy for Development (Sociaal 
Ontwikkelingsbeleid) aan de Erasmus universiteit gedaan. Nu ben ik actief 
voor New Dutch Connections, een organisatie die zich inzet voor jonge 
vluchtelingen. Op het schoolplein spreek ik regelmatig met andere ouders 
die nieuw zijn in Nederland. Van hen hoor ik waar ze tegenaan lopen en 
hoe ingewikkeld ze het Nederlandse gezondheidssysteem vinden. 
Ik wil heel veel leren, maar heb bijzondere interesse in de psychische 
gezondheid van vluchtelingen. Mijn kwaliteiten zijn dat ik humor heb, 
realistisch ben en altijd klaar sta voor anderen.

Geboren in: Soedan
Woont in: Driebergen
Talenkennis: Arabisch, Engels
Email: abdeladam150@yahoo.com

‘ Ik wil heel veel leren, maar heb bijzondere interesse  
in de psychische gezondheid van vluchtelingen’



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio:  
Utrecht

Arfan Habib
Mensen advies en voorlichting geven om hen te kunnen helpen, doe ik 
graag en haal ik veel voldoening uit. Door goed te luisteren en situaties 
goed te analyseren, is het voor mij mogelijk om passend advies te geven. 
Deze kwaliteiten heb ik kunnen ontwikkelen in de functies van longarts en 
huisarts. Deze functies vervulde ik 20 jaar lang in Syrië in het ziekenhuis. 
Sinds 2015 ben ik woonachtig in Nederland en werk ik als vrijwilliger in het 
ziekenhuis. Ik begrijp goed waar statushouders tegenaan lopen en wil hen 
daarbij verder helpen. Met mijn kennis vanuit het ziekenhuis en mijn passie 
om statushouders in Nederland zelfredzaam te maken, vervul ik de functie 
als sleutelpersoon met veel enthousiasme en kan ik goed de behoeften en 
signalen van statushouders oppikken. 

Geboren in: Syrië
Woont in: Nieuwegein
Talenkennis: Arabisch, Frans
Email: arfan.habib68@gmail.com

‘ Ik begrijp goed waar statushouders tegenaan kunnen lopen 
en wil hen daarbij verder helpen.’



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio:  
Utrecht

Bilal Haleema
Toen ik in 2014 vanuit Syrië naar Nederland kwam wilde ik graag weer aan 
de slag als tandarts. In Syrië heb ik namelijk 18 jaar als tandarts gewerkt. 
Nu zet ik mij in als tolk in bij Vluchtelingenwerk. Ik ben een eerlijk en 
vriendelijk persoon en leg snel contact met mensen. Als sleutelpersoon wil 
ik statushouders graag mijn hulp aanbieden, zodat zij in Nederland een 
goed leven kunnen opbouwen. Deze rol kan ik adequaat vervullen als 
adviseur. Hierbij vind ik het belangrijk om de rechten van statushouders te 
kennen, zodat ik hen goed verder kan helpen.

Geboren in: Syrië
Woont in: Lopik
Talenkennis: Arabisch, Engels
Email: bilal.haleema.1970@gmail.com

‘ Ik wil statushouders graag mijn hulp aanbieden, zodat zij 
in Nederland een goed leven kunnen opbouwen.’



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio:  
Utrecht

Hanadi Saeed
Tevreden voel ik me wanneer ik mensen kan adviseren en een passende 
oplossing voor hun probleem kan vinden. Ik vind het belangrijk dat andere 
statushouders zich veilig voelen en goed hun weg kunnen vinden in 
Nederland. Daarom wil ik me graag als sleutelpersoon inzetten om 
nieuwkomers verder te helpen in het Nederlandse zorgsysteem. Ik ben 
geboren in Syrië en ben eind 2014 naar Nederland gekomen. Ik woon nu 
samen met mijn man en 4 kinderen in Lopik. In Syrië werkte ik als arts bij 
een vrouwenkliniek en diabetescentrum. Nu ben ik bezig met de waarde-
ring van mijn behaalde diploma's. Daarnaast werk ik als maatschappelijke 
begeleider voor Vluchtelingenwerk Nederland. Met mijn doorzettings-
vermogen, communicatieve vaardigheden en het kunnen meedenken 
vanuit verschillende perspectieven kan ik de functie als sleutelpersoon 
goed en met veel plezier uitvoeren.

Geboren in: Syrië
Woont in: Lopik
Talenkennis: Arabisch, Engels
Email: hnade.blbl.1975@gmail.com

‘ Ik vind het belangrijk dat andere statushouders zich veilig 
voelen en goed hun weg kunnen vinden in Nederland.’



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio:  
Utrecht

Ik ben geboren in Saoedi-Arabië en woon sinds 2015 in Nederland. In een 
apotheek heb ik werkervaring opgedaan en het is mijn droom om als 
apothekersassistent aan de slag te gaan. Andere mensen helpen die kort 
in Nederland wonen doe ik graag. Bij de organisaties Pharos, GGD, Lowan, 
Han, gemeenten en Vluchtelingenwerk kan ik deze passie uitoefenen. Nu 
werk ik als vrijwilliger bij het Ontmoetingscentrum voor mensen met niet- 
aangeboren hersenletsel. Doordat ik goed kan luisteren en vanuit meerdere 
perspectieven kan meedenken, kan ik de rol als bemiddelaar en adviseur 
goed uitvoeren. De functie van sleutelpersoon sluit dan ook goed aan op 
mijn profiel.

Geboren in: Saoedi-Arabië
Woont in: Nieuwegein
Talenkennis: Arabisch
Email: israa123h@hotmail.com

‘ Doordat ik goed kan luisteren en vanuit meerdere perspectieven 
kan meedenken, kan ik de rol als bemiddelaar en adviseur 
goed uitvoeren.’

Israa Abdulkadir Haj Saleh



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio:  
Utrecht, landelijk

Kamal Kikhya
In 2015 ben ik naar Nederland gekomen. In Syrië studeerde ik Journalistiek 
en was ik scheidsrechter. Nu volg ik de opleiding tot assistent scheidsrechter 
bij de KNVB. En ik ben vrijwilliger bij de bibliotheek in Leersum. Door dit 
vrijwilligerswerk heb ik veel contact met andere statushouders. Ik wil graag 
andere mensen helpen, het liefst in de rol van bemiddelaar of bruggen-
bouwer. Dat past bij me. 

Geboren in: Syrië
Woont in: Leersum
Talenkennis: Arabisch, Engels
Email: kamalkikhya86@gmail.com

‘ Ik wil graag andere mensen helpen, het liefst in de rol van 
bemiddelaar of bruggenbouwer.’



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

'Met mijn kennis en ervaring ben ik goed 
in te zetten als voorlichter en adviseur.’

Geboren in: Eritrea
Woont in: Utrecht
Talenkennis: Tigrinya, Engels en 
een beetje Arabisch
Email: rozagebreab@gmail.com

In Eritrea heb ik de opleiding Public Health gedaan, waarna ik 5 jaar als 
leidinggevende bij het Ministerie van Gezondheid werkzaam ben geweest 
en daarvoor als gezondheidsmanager in de provincie. Hierdoor heb ik veel 
kennis over verschillende ziekten en kan ik makkelijk met verschillende 
mensen samenwerken. Sinds mijn aankomst in 2014 in Nederland is het 
mijn droom om ook hier te werken in de publieke gezondheidszorg. Ik ben 
al zeer actief als vrijwilliger bij de Facebookpagina Eritreeërs gezond. Als 
sleutelpersoon wil ik vluchtelingen helpen en hen zo goed mogelijk 
informeren over het gezondheidssysteem in Nederland, ziekten en het 
gebruik van medicijnen. Met mijn kennis en ervaring ben ik goed in te 
zetten als voorlichter en adviseur.

Mussie Ghebreab Bairai

Inzetbaar in de regio: 
Utrecht, landelijk



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio:  
Utrecht, landelijk

Mustafa Alnaser
In Oekraïne heb ik mijn bachelor Chemie en master Farmacie gehaald. Van 
2004 tot 2015 heb ik als apotheker in Syrië gewerkt. Nu woon ik met mijn 
vrouw en twee kinderen in Zeist. Ik leg snel contact met nieuwe mensen. 
Met deze kwaliteit en mijn ruime medische kennis kan ik de functie van 
sleutelpersoon goed vervullen. Als sleutelpersoon wil ik andere statushouders 
de weg wijzen en hen adviseren bij problemen. Zo kan ik hen helpen om 
beter te integreren in Nederland. Mijn doel hierbij is om andere status-
houders van van Nederland te laten houden, zoals ik dat doe. 

Geboren in: Syrië
Woont in: Zeist
Talenkennis: Arabisch, Russisch
Email: mustafaalnaser77@gmail.com

‘ Mijn doel is om andere statushouders van Nederland te 
laten houden, zoals ik dat doe.’



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Geboren in: Syrië
Woont in: Woerden
Talenkennis: Arabisch, Engels
Email: rabihalnoimi@gmail.com

In 2015 ben ik vanuit Syrië naar Nederland gekomen. Nu studeer ik 
ontwikkelingspsychologie en zet ik mij op allerlei manieren in voor 
vluchtelingen. Zo werk ik samen met Pharos aan de Facebookpagina 
Opgroeien in Nederland. Hier geven we Arabisch sprekende ouders 
informatie over opgroeien en opvoeden van kinderen in Nederland.
Bij de gemeente Woerden voer ik als sleutelpersoon al verschillende  
taken uit. Bijvoorbeeld als tolk bij de zomerschool voor vluchtelingen-
kinderen. Ook heb ik goed contact met allerlei lokale organisaties.
Ik ben leergierig. Ik hoop met al mijn opgedane kennis statushouders  
zo goed mogelijk wegwijs te kunnen maken in Nederland.

Rabie Al Noaimy

‘ Ik hoop met al mijn opgedane kennis statushouders zo  
goed mogelijk wegwijs te kunnen maken in Nederland.’

Inzetbaar in de regio:  
Utrecht, landelijk



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Meron Tewelde
Toen ik in 2014 naar Nederland kwam, had ik zelf soms moeite met 
integreren en vond ik het lastig om de regels in Nederland te begrijpen. 
Gelukkig heb ik mijn weg gevonden. Maar ik zie dat veel nieuwkomers nu 
dezelfde problemen hebben als ik een paar jaar geleden. Zeker Eritrese 
statushouders maken soms een moeilijke tijd door. Ik wil deze mensen 
graag helpen door mijn kennis over de Nederlandse gezondheidszorg te 
delen. Omdat ik in Eritrea werkte als apotheker, ken ik de gezondheids-
zorg goed. Als sleutelpersoon wil ik het liefst aan de slag als voorlichter of 
adviseur. Ik vind het geweldig om mensen te kunnen adviseren en zo te 
kunnen helpen. Zo zou ik bijvoorbeeld jonge Eritrese statushouders  
willen helpen door voorlichting te geven over seksualiteit. Met goede 
voorlichting kunnen zij zelf aan hun toekomst bouwen. 

Geboren in: Eritrea
Woont in: Utrecht
Talenkennis: Tigrinya, Engels
Email: meron.tewelde06@gmail.com

‘ Ik vind het geweldig om mensen te kunnen adviseren en
zo te kunnen helpen.’

Inzetbaar in de regio:  
Utrecht, landelijk



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio:  
Hollands Midden

Sinds 2001 ben ik in Nederland. Ik heb hier de MBO-opleiding Zorg & Welzijn 
gedaan en ben daarna als vrijwilliger aan de slag gegaan. Eerst op het AZC 
en daarna als tolk en begeleider bij Stichting Welzijnskwartier in Katwijk. 
Sinds 2016 ben ik daar in dienst als sociaal werker en ondersteun ik 
statushouders. Nu organiseer ik vrijwilligerswerk voor hen en geef ik 
workshops voor het participatieverklaringstraject. Ik wil sleutelpersoon zijn 
omdat ik wil bijdragen aan de maatschappij en statushouders wil helpen in 
Nederland te integreren. Als oud-asielzoeker weet ik hoe moeilijk het kan 
zijn om je weg hier te vinden. 

Jemal Seid

Geboren in: Eritrea
Woont in: Katwijk aan Zee
Talenkennis: Tigrinya, Amhaars, Arabisch, Engels
Email: jemalseid@welzijnskwartier.nl 
of: jemalseid7@yahoo.co.uk

‘ Als oud-asielzoeker weet ik hoe moeilijk 
het kan zijn om je weg hier te vinden.’



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio:  
Hollands Midden, landelijk

In 2015 kwam ik met mijn vrouw en twee kleine kinderen naar Nederland. 
In Syrië werkte ik als leraar in het basisonderwijs. Dit beroep zou ik in 
Nederland ook graag weer willen uitoefenen. Mede door mijn werkervaring 
kan ik goed met ouders en kinderen omgaan en voor een groep spreken. 
Het thema opvoeden van kinderen vind ik erg interessant. Als sleutel-
persoon wil ik graag statushouders helpen in het vinden van hun weg in 
het gezondheidssysteem in Nederland. Er zijn namelijk grote verschillen 
tussen Nederland en Syrië. De rol van adviseur en onderzoeker past goed 
bij mij, omdat ik veel Syriërs ken en goede uitleg kan geven.

Geboren in: Syrië
Woont in: Alphen aan de Rijn
Talenkennis: Arabisch, Engels 
Email: Mohammadalhriri77@gmail.com

‘ Mede door mijn werkervaring kan ik goed met ouders 
en kinderen omgaan en voor een groep spreken.’

Mohammad al Hriri



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Geboren in: Eritrea
Woont in: Rijswijk
Talenkennis: Tigrinya
Email: senittekie@hotmail.com

20 jaar geleden kwam ik als alleenstaande minderjarige asielzoeker (amv) 
uit Eritrea naar Nederland. Dat was heel moeilijk. Nu werk ik als tolk bij 
Vluchtelingenwerk. Ook geef ik informatiebijeenkomsten over wonen, 
participatie, geld en gezondheid. Als vrijwilliger en via contacten bij de  
kerk ken ik veel Eritrese statushouders. Ik weet wat Eritrese jongeren 
doorstaan. Als sleutelpersoon maak ik contact met hen en kan ik 
voorlichting of advies geven. Vanuit mijn eigen ervaring, mijn opgedane 
kennis en mijn netwerk kan ik Eritrese vluchtelingen goed helpen. Het 
vergt namelijk tijd en aandacht voordat Eritreeërs zich open durven te 
stellen.

Senait Tekie

‘ Ik weet wat Eritrese jongeren doorstaan.’

Inzetbaar in de regio:  
Haaglanden



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Stalin Ahwash
In Syrië heb ik een bachelor in Farmacie behaald en was ik zelfstandig 
apotheker. In Nederland doe ik vrijwilligerswerk bij Stichting Mooi en bij 
Vluchtelingenwerk en geef ik regelmatig voorlichting. Als sleutelpersoon 
wil ik helpen de dromen van anderen te realiseren. Ik ben behulpzaam, 
realistisch en houd van de wetenschap. Ik heb in verschillende landen 
gewoond en spreek vier talen. Hierdoor heb ik veel kennis van andere 
culturen en kan goed en duidelijk communiceren. Mijn interesse ligt op 
het gebied van voeding en gezonde leefstijl.

Geboren in: Syrië
Woont in: Den Haag
Talenkennis: Arabisch, Engels, Russisch
Email: stalinahwash@gmail.com

‘ Als sleutelpersoon wil ik helpen de dromen van anderen 
te realiseren.’

Inzetbaar in de regio:  
Haaglanden, landelijk



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio:  
Rotterdam, landelijk

Aya Zreik
Ik ben in 2015 uit Syrië naar Nederland gekomen en ik ben moeder van 
twee kinderen. Als apotheker weet ik veel over gezondheid, ziekte en het 
juiste gebruik van medicijnen. Nu ondersteun ik als vrijwilliger gezinnen in 
Rotterdam. Ik kan goed in een team werken en ik ben erg leergierig. Ik wil 
sleutelpersoon worden omdat ik andere mensen wil helpen. Mijn droom  
is om mensen die uit het buitenland komen te helpen om hun weg te 
vinden in de zorg in Nederland. Ik zie mezelf vooral in de rol van adviseur 
en voorlichter omdat ik als vluchteling goed de problemen van andere 
vluchtelingen begrijp. Verder heb ik in  Syrië al les gegeven aan 
studenten.

Geboren in: Syrië
Woont in: Rotterdam
Talenkennis: Arabisch en een beetje Frans
Email: aya4pharm@gmail.com

‘ Ik zie mezelf vooral in de rol van adviseur en voorlichter 
omdat ik als vluchteling goed de problemen van andere 
vluchtelingen begrijp.’



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio: 
Zuid-Holland Zuid, landelijk

Lina Khatib
In Syrië heb ik Kinderpsychologie gestudeerd en werkte ik 14 jaar bij het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Sinds 2015 ben ik in Nederland en 
actief als vrijwilliger. Bij Homestart in Gorinchem ondersteun ik gezinnen, 
voor Vluchtelingenwerk geef ik workshops over integratie in Nederland en 
bij Rivas egeleidde ik dementerenden. Ik ben leergierig, betrouwbaar en 
heb goede sociale vaardigheden. Daarom past de rol van sleutelpersoon 
zo goed bij me. Vooral het geven van voorlichting vind ik erg leuk. Zo hoop 
ik de afstand tussen statushouders en de gezondheidszorg in Nederland 
te verkleinen. En voor mij is het een mooie manier om bij te dragen aan de 
Nederlandse samenleving. 

Geboren in: Syrië
Woont in: Leerdam
Talenkennis: Arabisch, Engels
Email: Lina4e1@gmail.com

‘ Ik ben leergierig, betrouwbaar en heb goede sociale  
vaardigheden. Daarom past de rol van sleutelpersoon
zo goed bij me.’



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio:  
Zeeland, landelijk

Sinds 3 jaar woon ik met mijn vrouw en 2 kinderen in Nederland. In Syrië 
was ik advocaat en HR adviseur. Nu doe ik veel vrijwilligerswerk. Ik ben lid 
van de WMO-adviesraad in de gemeente Tholen en ben maatschappelijk 
begeleider en tolk bij Vluchtelingenwerk. Als sleutelpersoon wil ik graag de 
situatie van vluchtelingen verbeteren en hen helpen gezond te zijn. 
Hiervoor kan ik mijn kwaliteiten goed inzetten. Ik ben professioneel, 
volhardend, leergierig, oplossingsgericht en vind het leuk om te netwerken. 
Door als sleutelpersoon goed te luisteren en de belangen van iedereen in 
het oog te houden ben ik de juiste persoon om een gesprek op gang te 
brengen.

Firas Kiki

Geboren in: Syrië
Woont in: Tholen
Talenkennis: Arabisch, Engels
Email: infodamas@gmail.com

‘Ik ben professioneel, volhardend, leergierig, oplossingsgericht 
en vind het leuk om te netwerken.’



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio:  
Zeeland, landelijk

Ibrahim Al Obaied
Mijn hart ligt bij lesgeven en onderwijs. In Syrië en Koeweit was ik docent 
Engels op een middelbare school en dit doe ik nu ook in Nederland. Ook 
was ik mentor, studentbegeleider en heb ik trainingen, workshops en 
cursussen georganiseerd over opvoeding, leren, gezondheid, levens-
vaardigheden en interculturele dialoog. Ik ben leergierig en vind  
vooral de manier hoe mensen leren en stress managen interessant.
Mensen omschrijven mij als gemotiveerd en optimistisch. Mijn motto in 
het leven is om anderen te helpen om goed, gezond en gelukkig te leven. 
Als sleutelpersoon wil ik vluchtelingen helpen beter te integreren en te 
participeren in de Nederlandse maatschappij. 

Geboren in: Syrië
Woont in: Goes
Talenkennis: Arabisch, Engels
Email: i_elbeid@hotmail.com

‘ Mijn motto in het leven is om anderen te helpen 
om goed, gezond en gelukkig te leven.’



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio:  
Zeeland, landelijk

In 2015 kwam ik naar Nederland en ik woon nu in Middelburg. In 
Damascus studeerde ik Franse taal en literatuur en heb ik een Engelse 
cursus gevolgd. Niet gek dus dat ik nu als vrijwilliger tolk bij participatie 
workshops van de gemeente. Ik ben goed in contact leggen met mensen,  
het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en het overbruggen van 
tegenstellingen. Als sleutelpersoon kan ik mijn eigen kwaliteiten goed 
ontwikkelen. Mijn eigen ervaring als statushouder wil ik delen om mensen 
goed op weg te helpen. Mijn interesses liggen vooral bij gezonde leefstijl, 
voeding en preventie. 

Yara Alshanaa

Geboren in: Syrië
Woont in: Middelburg
Talenkennis: Arabisch, Frans, Engels
Email: yara.jesus@yahoo.com

‘I k ben goed in contact leggen met mensen, het organiseren 
van voorlichtingsbijeenkomsten en het overbruggen van 
tegenstellingen.’



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio:  
West-Brabant, landelijk

Jasser Al Kafri
Sinds 2014 ben ik in Nederland. In Syrië werkte ik als KNO-arts. 
Nu studeer ik Gezondheidszorg Management in Maastricht en doe ik 
onderzoek naar de zorg van huisartsen aan Syrische vluchtelingen. 
Ook werkte ik als vrijwilliger voor de Facebookpagina Syriërs Gezond. 
Ik wil graag sleutelpersoon zijn omdat ik niet alleen door mijn vak als arts, 
maar ook door mijn ervaring bij Syriërs Gezond en mijn onderzoek aan  
de Maastricht Universiteit, weet wat vluchtelingen nodig hebben. Ik ken 
veel Syriërs in Breda en wil hen graag helpen en informeren over de 
gezondheidszorg in Nederland. Wat doet de gemeente voor status-
houders? Wat doet de GGD? Hoe zit het met de zorgverzekering? Het
Het is heel belangrijk dat daar goede informatie over wordt gegeven. 

Geboren in: Syrië
Woont in: Breda
Talenkennis: Arabisch, Engels
Email: jkafri5@gmail.com

‘ Door mijn vak als arts en mijn ervaring weet ik wat 
vluchtelingen nodig hebben.’



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio:  
West-Brabant, landelijk

Zainab Abubaker
In 2010 ben ik naar Nederland gekomen. Hier heb ik de opleiding  
tot Apothekersassistent afgerond en hoop ik op HBO-niveau een 
vervolgstudie te gaan doen. Als sleutelpersoon wil ik de kennis van  
de nieuwkomers over de zorg in Nederland vergroten zodat zij  
makkelijker hun weg kunnen vinden. Het lijkt me dan ook leuk  
voorlichting te geven. Ik heb veel kennis van de gezondheidszorg  
en ben mensgericht en communicatief vaardig. Hiermee kan ik  
informatie goed uitleggen en de afstand tussen nieuwkomers en 
zorgprofessionals verkleinen. 

Geboren in: Somalië
Woont in: Roosendaal
Talenkennis: Somalisch, Arabisch, Engels
Email: zainababubaker@yahoo.com

‘ Ik heb veel kennis van de gezondheidszorg en 
ben mensgericht en communicatief vaardig.’



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Inzetbaar in de regio:  
Hart van Brabant

Siraj Romodan
In Eritrea heb ik gestudeerd voor assistent-verpleegkundige en heb ik 
zes jaar in de verpleging en verzorging gewerkt. Ik heb veel geleerd over 
vaccinaties, soa’s, zwangerschap en geboortezorg. Ook in Nederland 
wil ik weer in de gezondheidszorg aan de slag. Ik ben in 2015 met mijn 
vrouw in Den Bosch komen wonen. Samen hebben we een jaar later 
een zoon gekregen. Ik heb daar ook een werkervaringsplek bij de GGD. 
Ik wil mijn kennis en ervaring inzetten om Eritreeërs en andere nieuw-
komers te voor te lichten en te adviseren over seksuele gezondheid 
en opvoeding.

Geboren in: Eritrea
Woont in: Den Bosch
Talenkennis: Saho, Tigrinya, Engels
Email: sirajromodan75@gmail.com

‘ Ik wil mijn kennis en ervaring inzetten om Eritreeërs en
andere nieuwkomers te voor te lichten en te adviseren.’



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Mostafa Hazeghi
In Iran werkte ik als adviseur bij de rechtbank, dat zie ik ook als een  
soort sleutelpersoon. Ook ben ik 5 jaar apothekersassistent geweest en 
heb ik vaccinaties toegediend. Nu werk ik als vrijwilliger bij het Rode Kruis. 
Ik ben graag tussen de mensen en wil hen helpen. Vaak hoor ik dat ik 
makkelijk contact maak, open en behulpzaam ben. In Nederland heb ik 
veel contact met andere Iraniërs, Afghanen en Syriërs. Ik hoop als 
sleutelpersoon zorgorganisaties te kunnen adviseren over hoe 
vluchtelingen goede zorg te bieden. 

Geboren in: Qatar, opgegroeid in Iran
Woont in: Helmond
Talenkennis: Perzisch (Farsi, Dari), Engels
Email: mostafahazeghi@yahoo.com

‘ Ik ben graag tussen de mensen en wil hen helpen.’

Inzetbaar in de regio:  
Brabant Zuidoost, landelijk



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Nermein Fares
In Syrië had ik mijn eigen apotheek. Ook heb ik als apotheker gewerkt  
in een ziekenhuis in de Arabische Emiraten. In Nederland wil ik graag aan 
het werk in de gezondheidszorg, zodat ik andere mensen kan helpen.
Met mijn kennis op het gebied van medicijnen en de Nederlandse 
gezondheidszorg kan ik vluchtelingen helpen informatie te verduidelijken 
zodat zij gezond in Nederland kunnen leven. Als sleutelpersoon wil ik 
graag voorlichting geven. 

Geboren in: Syrië
Woont in: Eindhoven
Talenkennis: Arabisch, Engels
Email: nermeinfares@gmail.com 

‘ Met mijn kennis op het gebied van medicijnen en de 
Nederlandse gezondheidszorg kan ik vluchtelingen helpen  
informatie te verduidelijken.’

Inzetbaar in de regio:  
Brabant-Zuidoost, landelijk



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

In 2015 ben ik vanuit Syrië naar Nederland gekomen. Op dit moment 
woon ik met mijn man en drie kinderen in Venlo. Aan de universiteit van 
Damascus heb ik Engelse literatuur gestudeerd; nu ben ik bezig met de 
waardering van mijn diploma Engels docent in Nederland. Op vrijwillige 
basis ben ik aan de slag gegaan als docent Engels in Nederland en werk ik 
bij stichting Groen Licht NML. In deze stichting help ik mee aan een betere 
participatie van nieuwkomers in de Nederlandse maatschappij. Dit doe ik 
door bij nieuwkomers de Nederlandse taal te bevorderen. Door advies en 
voorlichting wil ik hen wegwijs maken in de gezondheidszorg en bewust 
maken van het belang daarvan. Dankzij mijn altijd vrolijke en enthousiaste 
instelling en mijn werkervaring kan ik goed de behoeftes van nieuwkomers 
signaleren en advies geven dat daarop aansluit. 

Geboren in: Syrië
Woont in: Venlo
Talenkennis: Arabisch en Engels
Email: bananferas65@gmail.com

‘ Door advies en voorlichting wil ik nieuwkomers wegwijs maken in 
de gezondheidszorg en bewust maken van het belang daarvan.’

Banan Alfashtaki

Inzetbaar in de regio:  
Limburg Noord



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

In Syrië en de Golfstaten heb ik 11 jaar als kinderarts in mijn eigen praktijk 
en in het ziekenhuis gewerkt. Ook heb ik 3 jaar ervaring met het WHO 
tuberculose programma. Sinds 2015 ben ik in Nederland en werk ik als 
EHBO-vrijwilliger bij het Rode Kruis. Ik ben bekend met de achtergrond van 
mensen uit het Midden-Oosten en heb een medische achtergrond. Ik kan 
goed luisteren en ik vind het leuk met verschillende mensen om te gaan. 
Als sleutelpersoon ben ik dan ook uitstekend inzetbaar als adviseur of 
voorlichter in de gezondheidszorg. Hiermee hoop ik het leven van 
statushouders te verbeteren.

Geboren in: Syrië
Woont in: Stramproy
Talenkennis: Arabisch, Engels
Email: dr.j.k@hotmail.com

‘ Ik ben bekend met de achtergrond van mensen uit het 
Midden-Oosten en heb een medische achtergrond.’

Jean Kuzam

Inzetbaar in de regio:  
Limburg Noord, landelijk



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Ik woon al sinds 2001 in Nederland en heb 3 zonen en een dochtertje. 
In Djibouti was ik vroedvrouw en nu werk ik in de thuiszorg. Ik heb een 
groot netwerk en tolk veel voor mensen. Het maakt mij blij om mensen te 
kunnen helpen. Als sleutelpersoon wil ik graag mijn achterban van allerlei 
informatie voorzien. Ik begrijp de cultuur van vluchtelingen en spreek de 
taal waardoor ik goed kennis kan overbrengen.

Geboren in: Djibouti
Woont in: Weert
Talenkennis: Somalisch, Frans
Email: khadar2@hotmail.com

‘ Ik heb een groot netwerk en tolk veel voor mensen. 
Het maakt mij blij om mensen te kunnen helpen.’

Kamar Ahmed

Inzetbaar in de regio:  
Limburg Noord, landelijk



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

In Eritrea heb ik de opleiding Publieke Gezondheid gevolgd en werkte ik 
voor het Ministerie van Gezondheid. Ik gaf leiding aan een team bij de 
afdeling Water, Sanitair en Hygiëne (WaSH). We gaven voorlichting aan 
instanties en gemeenten en hielden toezicht op de veiligheid van mede-
werkers binnen verschillende bedrijven. Daarnaast hield ik mij bezig met 
administratieve werkzaamheden zoals budgetten opstellen voor projecten, 
rapporteren, projecten monitoren etc.. In Nederland werk ik als tolk en 
administratief medewerker bij de organisatie Beautiful Minds, waar we 
mensen met schulden helpen. Door mijn talenkennis kan ik duidelijke 
informatie geven aan andere vluchtelingen, hen adviseren en zorgen dat 
zij de juiste hulp krijgen.

Geboren in: Eritrea
Woont in: Arcen
Talenkennis: Tigre, Tigrinya, Arabisch en Engels
Email: littlevoice291@gmail.com

‘ Door mijn talenkennis kan ik duidelijke informatie geven aan 
vluchtelingen en zorgen dat zij de juiste hulp krijgen.’

Mohammedomer Adem

Inzetbaar in de regio:  
Limburg Noord, landelijk



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Nasser Oweir
In Damascus heb ik Psychologie gestudeerd en bij het ministerie van 
Onderwijs gewerkt. Het is dan ook niet gek dat ik veel interesse heb  
in de thema’s opvoeding en de mentale gezondheid van jongeren.
Sinds drie jaar ben ik in Nederland en werk ik als vrijwillige tolk bij  
Vluchtelingenwerk. Ik wil mijn gemeenschap helpen, daarom wil ik ook 
sleutelpersoon zijn. Het lijkt me erg leuk om voorlichting te geven.  
En om mee te denken, bijvoorbeeld de ontwikkeling van interventies  
voor Syrische jongeren. Ik hoop statushouders goed te kunnen 
vertegenwoordigen, zodat zij goed kunnen inburgeren in Nederland 
en hier gelukkig zijn.

Geboren in: Syrië
Woont in: Venlo
Talenkennis: Arabisch, Engels
Email: zaynkenan@gmail.com

‘ Ik wil mijn gemeenschap helpen, daarom wil ik ook 
sleutelpersoon zijn.’

Inzetbaar in de regio:  
Limburg Noord, landelijk



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Saied Hassani
Ik Syrië heb ik 14 jaar als anesthesist gewerkt in het ziekenhuis. Hierdoor 
heb ik veel kennis over ziekte en gezondheid en ken ik de verschillen 
tussen de gezondheidzorg in Syrië en in Nederland. Als sleutelpersoon 
ben ik goed in staat om voorlichting te geven en een discussie aan te 
wakkeren over gezondheid. Ik wil mensen helpen door hen te leren hoe ze 
hun gezondheid kunnen verbeteren. Sinds 2014 ben ik in Nederland. Ik wil 
graag aan het werk. Voorlichting geven spreekt me aan. Niet alleen aan 
statushouders, maar omdat ik zelf arts ben, wil ik juist ook andere zorgpro-
fessionals vertellen over de gezondheid van statushouders. Ik zou het leuk 
vinden om bijvoorbeeld trainingen en presentaties te geven. 

Geboren in: Syrië
Woont in: Venlo
Talenkennis: Arabisch, Engels
Email: saiedhasani@yahoo.com

‘ Voorlichting geven spreekt me aan.’

Inzetbaar in de regio:  
Limburg Noord, landelijk



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Rasha Doleh
Een goede gezondheid is de basis om deel te nemen aan de Nederlandse 
samenleving. Als sleutelpersoon kan ik hierin veel betekenen richting 
statushouders door voorlichting te geven over het belang van een gezond 
leven, en advies te geven welke activiteiten passend zijn bij de behoefte 
van statushouders voor een goede participatie. Voordat ik naar Nederland 
kwam heb ik mij onder andere bezig gehouden met het versterken van de 
economische positie van Egyptische vrouwen en met onderzoek naar de 
leefwijze van Irakese vluchtelingen in Jordanië. Nu zet ik mij in als 
vrijwilliger voor vluchtelingen door het geven van coaching en training en 
als Arabische tolk. Ik ben betrokken, omgevingsbewust en weet van 
aanpakken.

Geboren in: Koeweit
Woont in: Venlo
Talenkennis: Arabisch, Engels
Email: r.doleh15@gmail.com

‘ Ik ben betrokken, omgevingsbewust en weet van aanpakken.’

Inzetbaar in de regio:  
Limburg Noord, landelijk



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Wassim Habib
Als sleutelpersoon wil ik vooral die mensen te helpen die het moeilijk 
hebben om te wennen en te aarden in Nederland. Dit geeft mij zelf  
ook voldoening. Na mijn opleiding Medische Wetenschappen ben ik 
verpleegkundig specialist Nierdialyse geworden. In Weert ben ik ook  
snel in het ziekenhuis gaan werken, en heb ik het patiëntenvervoer 
gedaan. Door mijn opleiding en ervaring kan ik mensen helpen en 
adviseren. Ook kan ik goed luisteren en analytisch denken. Ik wil graag 
voorlichting geven over gezonde leefstijl of medicijngebruik. Er zijn 
bijvoorbeeld veel misverstanden bij statushouders over antibiotica- 
gebruik in Nederland.

Geboren in: Syrië
Woont in: Weert
Talenkennis: Arabisch, Engels
Email: habibwassim33@gmail.com

‘ Door mijn opleiding en ervaring kan ik mensen helpen en 
adviseren.’

Inzetbaar in de regio:  
Limburg Noord, landelijk



De sleutelpersonen zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.

Ik ben in 1989 naar Nederland gekomen. Eerst heb ik jarenlang 
vrijwilligerswerk gedaan in het asielzoekerscentrum. Daarna ben ik als 
administratief medewerkster aan de slag gegaan in een verzorgings-
centrum. Vanaf 2014 ben ik een freelance tolk/vertaler. Vanuit mijn eigen 
ervaringen wil ik graag iets betekenen voor de nieuwe statushouders. Ik  
wil hen helpen de weg te vinden in de Nederlandse Maatschappij. Door 
mijn werk als tolk merk ik dat er nog heel veel onduidelijkheid heerst bij  
de vluchtelingen, een voorbeeld hiervan is het zorgsysteem in Nederland. 
Ik ben zelf moeder van twee kinderen en ik vind het heel belangrijk om 
goede voorlichting te geven over opvoeden, bewegen, gezonde voeding en 
seksualiteit.

Geboren in: Eritrea
Woont in: Sittard
Talenkennis: Bilen, Tingrinya, Tigre, 
Amhaars, Arabisch, Italiaans, Engels
Email: dlegiag@hotmail.com

‘ Ik wil helpen de weg te wijzen.’

Dlama Legiag

Inzetbaar in de regio:  
Limburg Zuid



Training die Sleutelpersoon heeft gevolgd
De sleutelpersoon heeft een driedaagse basistraining gevolgd, ontwikkeld door 
Pharos en GGD GHOR Nederland. Naast het ontwikkelen van de vaardigheden 
om voornoemde werkzaamheden van een sleutelpersoon goed te kunnen 
vervullen, kwamen de volgende inhoudelijke thema’s in de training aan bod:

• De rol van de gemeente 
• De gezondheidszorg in Nederland 
• Gezond gedrag en leefstijl
• Seksuele en reproductieve gezondheid
• Opvoeden en opgroeien in Nederland
• Psychische gezondheid en veerkracht

Interesse?
Bent u geïnteresseerd in de samenwerking met een sleutelpersoon of
wilt u de mogelijkheden verkennen? Neem dan contact op met de  
sleutelpersoon in uw regio. We vragen u duidelijke afspraken 
met de sleutelpersoon te maken over de begeleiding, 
activiteiten en de vrijwilligers- en onkostenvergoeding. 
Sleutelpersonen worden in eerste instantie lokaal
ingezet (in hun eigen gemeente), maar in overleg 
ook in andere regio’s.

Sleutelpersonen Gezondheid  
Statushouders
Een goede gezondheid is cruciaal voor de  
participatie van vluchtelingen met een verblijfs- 
vergunning die in een gemeente wonen, ook wel 
statushouders genoemd. Sleutelpersonen zijn 
zelf (recent) naar Nederland gevlucht. Zij kunnen 
hun ervaring, kennis en enthousiasme inzetten 
bij de integrale aanpak van gezondheid en 
welzijn van statushouders in uw gemeente/regio. 
Sleutelpersonen beheersen het Nederlands op 
minimaal B1-niveau.

Wat doet de Sleutelpersoon Gezondheid Statushouders?
Samen met een (zorg)professional kan een sleutelpersoon:

• Gezondheidsvoorlichting geven aan statushouders en 
zorgprofessionals

• Adviseren over statushouders en vertegenwoordigen van 
statushouders 

• Bemiddelen en ‘bruggen bouwen’ tussen gemeenten, 
zorginstanties en statushouders 

• Behoeften en signalen van statushouders ophalen
• Statushouders bereiken en mobiliseren




