OVER VLUCHTELINGEN & VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN
Vluchtelingenwerk zet zich in voor asielzoekers en vluchtelingen. We doen dit met vijftig
lidorganisaties en heel wat enthousiaste vrijwilligers. Samen verhogen we de druk op het beleid en
sensibiliseren we het ruime publiek. We coördineren ook een eigen asielopvang en zijn actief rond
integratie. We ondersteunen iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat. En werken rond
terugkeer wanneer nodig.
www.vluchtelingenwerk.be

INFOBROCHURES (+16)
Wil je informatiebrochures over het thema vluchtelingen? Je kan bij Vluchtelingenwerk een infopakket
bestellen met volgende brochures:





Brochure Wat is een vluchteling
Brochure Wat is Dublin
Brochure Wat is resettlement
Voorstellingsfolder Vluchtelingenwerk

Contact: nina@vluchtelingenwerk.be
http://www.vluchtelingenwerk.be/publicaties?soort[0]=97

CAMPAGNE VLUCHTELINGENWERK – GASTVRIJE GEMEENTE
Ga aan de slag met Vluchtelingenwerk en maak van je bibliotheek een gastvrije bib! En verspreid het
sensibiliserende en informerende materiaal van Vluchtelingenwerk.
Zet jouw initiatief in de kijker!
Vluchtelingenwerk zoekt met haar campagne Gastvrije Gemeente concrete acties die bijdragen tot de
bescherming, opvang of integratie van asielzoekers en vluchtelingen in Vlaanderen en Brussel.
Welke initiatieven komen in aanmerking? Dat kan vanalles zijn: een koffiemoment met asielzoekers en
vluchtelingen uit de buurt, een bezoekje met je boeken aan een asielcentrum, vluchtelingen uitnodigen
in de bibliotheek om te getuigen,... Kortom, kleine of grote acties, ze zijn allemaal van tel. Bovendien
hoeven ze niet origineel te zijn. Je vindt op www.gastvrijegemeente.be de initiatieven die vorig jaar
werden ingediend.

SENSIBILISEREND MATERIAAL:
Raambordje Gastvrije Gemeente - Overtuig de inwoners van de gemeente om gastvrij te worden.
Toon dat je een gastvrije bib wil zijn. Print het bordje en hang het goed zichtbaar voor je raam.
Bestellen?

VLUCHTEN IN… EDUCATIEVE PAKETTEN
VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN - VORMINGSPAKKET - WAT IS EEN VLUCHTELING (+16)
Met dit pakket kan je zelf een basisvorming geven over asiel: in je buurt, in een vereniging of aan een
bepaalde groep. Met deze interactieve vorming voor een ruim publiek maak je duidelijk wat een
vluchteling is. In dit pakket vind je vier documenten. Enerzijds een handleiding voor de begeleider en
een presentatie. Daarnaast vind je een bundel met achtergrondinformatie en een bijlage met te printen
materiaal. Je kan ook de bijhorende brochure ‘Wat is een vluchteling’ raadplegen en verspreiden
onder de deelnemers.

http://www.vluchtelingenwerk.be/publicaties/edcatief-pakket-wat-is-een-vluchteling

KLEURBEKENNEN
De organisatie Kleur bekennen ondersteunt en stimuleert scholen bij de sensibilisering van jongeren
van 10 tot 18 jaar in relatie tot wereldburgerschap. In elke provincie bieden educatieve medewerkers
advies, begeleiding en nascholing op maat van scholen:
http://www.kleurbekennen.be/search/apachesolr_search/vluchtelingen

SCHOOL ZONDER RACISME - VORMINGSAANBOD
http://www.schoolzonderracisme.be/vorming-de-klas-0
Contactpersoon: Mitch Vannecke mitch@schoolzonderracisme.be Tel. 02 511 16 36
Voor het secundair onderwijs is er voor eerste, tweede en derde graad een boeiend, interactief
vluchtelingenspel. De leerlingen komen in de schoenen te staan van een vluchteling. Tijdens hun reis
moeten ze allerlei denk- en doeopdrachten uitvoeren. Een combinatie van spel, duiding en gesprek
zorgt voor een aangename leerervaring.
http://www.schoolzonderracisme.be/educatieve-spelen
Vluchtelingenspel (+12)
http://www.schoolzonderracisme.be/educatieve-spelen
Wat betekent “illegaal” precies? En wat is een “visum”? Waarom vluchten mensen? En hoe?
Is het gemakkelijk om asiel aan te vragen in België? Deze en andere vragen worden beantwoord in
ons vluchtelingenspel, aangepast aan jongeren uit de eerste graad.
Op een speelse, doch leerzame manier verkennen we de wereld van de vluchteling en de weg die hij
aflegt. Bepaalde termen, die zelfs niet altijd even duidelijk zijn voor volwassenen, worden uitgelegd.
Met behulp van enkele personen uit onze fotomap “Een kijk op de ander” komen vooroordelen over
vluchtelingen aan bod. Aan de hand van enkele stellingen wordt de asielprocedure besproken.
Uiteraard is België niet het enige land waar mensen naartoe vluchten, er wordt dus ook aandacht
besteed aan vluchtelingen in de wereld.
Een combinatie van spel, duiding en gesprek bezorgen de jongere een aangename leerervaring rond
een veelbesproken thema.
Vluchtelingen in de noordwijk (+14)
http://www.schoolzonderracisme.be/nieuws/nieuw-vluchtelingenspel-tweede-graad
Waarom vluchten mensen? Hoe komt men in België terecht en wie kan er asiel aanvragen? Wie wordt
er als vluchteling erkend? Wat is het verschil tussen een open en een gesloten asielcentrum? Tijdens
een tocht door de Noordwijk in Brussel leren de leerlingen verschillende voorzieningen kennen, zoals
de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen. Ze
komen te weten wat kerkasiel betekent en komen enkele organisaties tegen waar vluchtelingen
terecht kunnen voor hulpverlening, vormingen, inburgeringcursussen, of gewoon als
ontmoetingsplaats. De zoektocht leidt hen ook langs het Klein Kasteeltje, het grootste en oudste open
opvangcentrum van het land.
http://www.schoolzonderracisme.be/vluchtelingen-de-noordwijk

Vluchtelingenspel (+16)
In dit spel kruip je in de huid van een vluchteling. In acht ontmoetingen met andere spelers maak je
kennis met de asielprocedure, opvangcentra, inburgering, illegaliteit, huisvesting, clandestiene
tewerkstelling, vrijwillige terugkeer, uitwijzing, enz. Tijdens dit traject moet je proberen om zo hoog
mogelijk te scoren op je welzijnsbarometer. In dit spel worden de spelers voor ‘moeilijke’ keuzes
geplaatst. In de nabespreking worden deze situaties hernomen in de vorm van een stellingenspel. Dit
spel is een product van integratiecentrum Foyer – www.foyer.be.
UNHCR - MEER DAN EEN NUMMER - EDUCATIEVE TOOLKIT ROND ASIEL EN MIGRATIE IN
EUROPA (+12)
UNHCR is de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. In bijna 60 jaar heeft UNHCR
ongeveer 50 miljoen mensen geholpen een nieuw leven te beginnen.
‘Meer dan een nummer’ is een toolkit rond asiel en migratie binnen de Europese Unie, ontworpen om
leraren en andere lesgevers te helpen jongeren te betrekken bij een geïnformeerde discussie rond dit
onderwerp. De toolkit is geschikt voor jongeren tussen 12 en 18 jaar.
http://www.unhcr.org/numbers-toolkit/Manuals/NJN-FINAL-NL.pdf

FEDASIL - ZO WOONT MO
Een brochure van Fedasil voor kinderen vanaf 8 jaar, die op speelse en begrijpelijke manier uitlegt
aan kinderen waarom mensen vluchten en hoe het leven van een asielzoeker in een opvangcentrum
eruit ziet.
http://fedasil.be/sites/5042.fedimbo.belgium.be/files/zowoontmo_nl_DEFINITIEF_aanpassing_111220
12.pdf

