Wat is kindvriendelijke opvang
volgens kinderen?

“Vraag eens aan
kinderen hoe het
gaat. Laat
kinderen ook
meepraten en
vraag hun mening
over belangrijke
dingen”

“Laat kinderen niet zo

lang in spanning zitten.

Daarmee voorkom je
veel spanning en
problemen”

“G eef een ki nd een
huis waar het zich
th uis voelt”.
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“Er moet vaker een
huisarts zijn, een
normale dokter die
echt kan bewijzen of
je ziek bent of niet”

“Verhuis kin
deren
niet steeds”

“Wanneer je ouders
blij zijn, ben jij dat

ook. Het is belangrijk

“Het zo u fijn
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o m m eer hu lp
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dat ouders ook iets

te doen hebben en de
taal leren”

“Geef kindere
n een
toekomst en la
at hen
verder leren n
a hun
achttiende.”

en
“Ki nd e re n moet n
g e w o o n n a a r ee
n o rm a le s c h oo l. ZC
A
N i e t n a a r ee n
s c h oo l”

Artikel 12 lid 1 VN-Kinderrechtenverdrag:
De Staten die partij zijn, verzekeren het kind dat in staat is zijn of haar
eigen mening te vormen, het recht die mening vrijelijk te uiten in alle
aangelegenheden die het kind betreffen, waarbij aan de mening van het
kind passend belang wordt gehecht in overeenstemming met zijn of haar
leeftijd en rijpheid.
Deze quotes zijn afkomstig van kinderen die in een asielzoekerscentrum
hebben gewoond of nog steeds wonen.

Werkgroep Kind in azc
De Werkgroep Kind in azc is een coalitie van UNICEF Nederland,
Defence for Children, VluchtelingenWerk Nederland, Stichting
Kinderpostzegels Nederland en Kerk in Actie.
Doel van de Werkgroep Kind in azc is om de situatie van kinderen in
asielzoekerscentra te verbeteren. Uitgangspunt is het VN-Kinderrechtenverdrag, dat minimumnormen vaststelt voor de opvang van- en omgang
met kinderen die met hun ouders in Nederland asiel aanvragen.
De Werkgroep Kind in azc is bereikbaar via:
E-mail: info@kind-in-azc.nl

www.kind-in-azc.nl
www.tell-me.nl

Tell me!

Voor en over kinderen
in asielzoekerscentra

Dit is
kindvriendelijke
opvang!

Akhrat Selevani (16 jaar) heeft in tien
verschillende asielzoekercentra gewoond
en weet waarover ze praat. Ze heeft nu
een verblijfsvergunning en woont in een
huurwoning. Samen met andere jongeren
zet Akhrat zich in om de opvang van
asielzoekerskinderen te verbeteren. 
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