Stap 4: Informatie

Voorbeeld1

Eigen-Wijs
VluchtelingenWerk Nederland & de Kindertelefoon
Het goede voorbeeld
Via het Eigen-Wijs project wordt geprobeerd om het zelfvertrouwen van kinderen te vergroten en de
grip op hun leven terug te krijgen. Het project richt zich op asielzoekerskinderen in de leeftijd tussen 4
t/m 17 jaar. Het project doet dit door voorlichting via de website en via spreekuren, en doormiddel
van muziekactiviteiten. Drie pijlers zijn belangrijk in het project, namelijk muziek, toegang tot
informatie en kennisdeling.
1. Muziek
Er worden interactieve muzieklessen georganiseerd op scholen bij centrale opvanglocaties voor de
groepen 1 t/m 8. In tien dynamische lessen oefenen leerlingen voor een voorstelling op het
asielzoekerscentrum en sluiten zij het lesprogramma af met een groot slotconcert onder begeleiding
van een symfonieorkest.
2. Toegang tot informatie
Met behulp van gastlessen en speciale spreekuren (‘Time4You’) worden kinderen geholpen om ‘te
landen’ in hun nieuwe omgeving. Er wordt informatie gedeeld over de asielprocedure, hun leven in
Nederland en de rechten van het kind. Speciaal getrainde voorlichters geven voorlichting aan de hand
van filmpjes en andere interactieve manieren. De Kindertelefoon verzorgt gastlessen op scholen bij
centrale opvanglocaties over haar werk. Zij beheren ook de website tell-me.nl waar
asielzoekerskinderen terecht kunnen voor informatie.
3. Delen van kennis en kunde
Er worden expertbijeenkomsten georganiseerdom het belang/positie van het kind in de
asielprocedure te verbeteren. Deze meetings rond een aantal thema’s zijn voor professionals,
vertegenwoordigers en de overheid. Tijdens deze sessies komen zij in contact met elkaar, delen
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De Werkgroep Kind in azc is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de voorbeelden. De initiatieven zijn
door de werkgroep verzameld en met goedkeuring van de diverse organisaties publiceren we deze
voorbeelden.

waardevolle ervaring, kennis en kunde en er worden stappen gezet om de positie van het kind in de
asielprocedure te verbeteren..

Welzijn
Dit project draagt op meerdere manier bij aan de ontwikkeling van kinderen. Ten eerste zal het
bijdragen aan de muzikale ontwikkeling van kinderen. Ten tweede leren kinderen door het uitleggen
van liedjes veel nieuwe woorden. Ten derde stimuleert het samen musiceren de sociale ontwikkeling
van kinderen, en zal het zelfvertrouwen van kinderen groeien. Ten vierde zorgt het dat kinderen de
steun en informatie ontvangen die zij nodig hebben. Waardoor ze meer grip krijgen op hun eigen
situatie. Ten vijfde wordt de positie van het kind in de asielprocedure versterkt.
Wat is er voor nodig?
- Groepsvoorlichting met speciale methodiek/ materialen speciaal ontwikkeld voor de doelgroep;
- Samenwerking met de Kindertelefoon zodat gebruik gemaakt kan worden van hun expertise;
- Speciaal geworven en getrainde vrijwilligers;
- Samenwerken met allerlei partnerorganisaties in het informeren van kinderen;
- Een website waar kinderen terecht kunnen voor informatie en met vragen
- Een speciaal moment in de week in een speciale ruimte alleen voor kinderen/jongeren.
- Delen van kennis en kunde omtrent specifiek onderwerp.

