VLUCHTELINGENWERK

DOOR TRUDIE GALAMA

VluchtelingenWerk is verhuisd van Crabethstraat naar Stationsplein 7-A. Dat is voor mij een aanleiding
om eens langs te gaan. Ik loop het Lombokterrein op en even later zit ik bij Astrid Verlinden aan tafel.
Zij is sinds 1 januari teamleider in Gouda, de enige betaalde kracht.
Loopbaan
In 1994 start Astrid als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk Gouda. In 1997 wordt zij aangesteld
als coördinator, een baan met salaris. Na 11
jaar veranderd zij van baan en houdt zich 3 jaar
bezig met de inburgering van vluchtelingen.
Daarna keert zij weer terug in haar oude functie
van coördinator, deze keer in Leidschendam. Op
1 januari wordt zij teamleider in Gouda en is terug van weggeweest. Zij werkt samen met 20
vrijwilligers aan de begeleiding van vluchtelingen. Dit doet zij in opdracht van de Gemeente
Gouda.

Vertrek uit AZC
Als de vluchteling de deur van zijn woonruimte
in een AZC achter zich dichttrekt, wat staat hem
dan te wachten? Astrid legt uit dat er heel veel
op een vluchteling afkomt wanneer hij een voorlopige verblijfsvergunning heeft gekregen en het
AZC verlaat. Hij heeft een woning nodig, die hij
moet inrichten. Ook gas, water en licht moet er
zijn. Hij moet een inkomen regelen, een bankrekening openen, instanties bezoeken, verzekeringen afsluiten, zich inschrijven bij de tandarts en
de huisarts, een school zoeken voor de kinderen
en zich inschrijven voor de inburgeringscursus.
Dat en nog veel meer moet gebeuren terwijl hij
nu pas Nederlands mag leren! Hij staat voor een
enorme uitdaging. Wie wijst hem de weg en
helpt hem daarbij?
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Maatschappelijk begeleider
De maatschappelijk begeleider van VluchtelingenWerk staat hem bij in al deze zaken. Hij
zorgt ervoor dat hij zelfredzaam wordt en ondersteunt hem bij het opbouwen van een sociaal
netwerk. Hij vormt de brug naar een nieuw bestaan in het complexe Nederland.
Deze intensieve begeleiding duurt één jaar. Na
dat jaar kan hij gebruik maken van het inloopspreekuur van VluchtelingenWerk. Dit informatiepunt is er voor iedereen.
Wat wordt van een
Maatschappelijk begeleider gevraagd:
 Je hebt minimaal mbo-niveau en je kunt
werken met een computer.
 Je bent betrokken en nuchter en je respecteert je cliënt.
 Je beschikt over analytisch en empathisch
vermogen en je bent in staat te stimuleren
en te motiveren.
 Je bent bereid trainingen te volgen en je te
houden aan de richtlijnen en afspraken van
VluchtelingenWerk.
Astrid vertelt dat de inwerkperiode 2 maanden
duurt. De begeleiding wordt gedaan door ervaren vrijwilligers. Na deze inwerkperiode ga je
aan de slag. Er wordt van je verwacht dat je 8 á
12 uur per week, verdeeld over 2 dagdelen, beschikbaar bent.
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Zorgeloos feest voor 650 vluchtelingkinderen
Maandenlang zien vluchtelingkinderen nog weinig anders dan hun school en AZC. Zij zijn nog
in afwachting van een verblijfsvergunning. Maar
op 22 november stonden zij in een gigantische
concertzaal met een groot orkest. Dat alleen is
al grandioos.
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Hebben jullie goed geoefend!?’ vraagt de dirigent aan honderden uitzinnige vluchtelingkinderen. ‘Jááá!’ klinkt het oorverdovende antwoord in de concertzaal van TivoliVredenburg.
Even later staan de kinderen glunderend op hun
stoelen, de armen gespreid, hun lijven meedeinend met de liedjes die ze wekenlang oefenden
in de klas. Tijdens het slotconcert van project
Samenspel van VluchtelingenWerk, laten 650
vluchtelingkinderen hun zorgen even achter
zich.
Informatie en contact
Voor meer informatie over het werk van Vluchtelingenwerk Nederland, kijk op: www.vluchtelingenwerk.nl
Is het werk van Maatschappelijk begeleider iets
voor jou? neem dan contact op met Astrid Verlinden: averlinden@vluchtelingenwerk.nl of tel.
0182 541 580.
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