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Samen een Bakkie Doen en een praatje maken 

Op Wereldvluchtelingendag hebben overal in Nederland vluchtelingen koffie gedronken met 

voorbijgangers. Dat gebeurde ook op station Rotterdam Centraal. Veertien vluchtelingen schonken daar, 

in het kader van onze actie 'Bakkie Doen', honderden kopjes koffie. Al roerend en nippend ontstonden de 

mooiste gesprekjes. 

Sahar Hossini (25) was één van de veertien. Waarom ze meedeed en daar urenlang stond? ‘Omdat het 

belangrijk is dat mensen zien wie wij zijn. Als je een persoonlijk gesprek met elkaar voert, zul je zien dat 

we best op elkaar lijken. Dan ben ik niet een vreemde of een vluchteling, maar dan word ik een mens.’ 

Contact en ontmoeting dragen eraan bij dat wederzijds begrip ontstaat en vooroordelen verdwijnen. Dat 

doen we niet alleen op Wereldvluchtelingendag. En niet alleen met Bakkie Doen. Lees hier meer over 

Bakkie Doen en Bekend maakt Bemind, dat we ook bij u in de gemeente aanbieden. 

Met gemeente werken naar een gezond huishoudboekje 

 

Volgens de nieuwe wet inburgering krijgt de gemeente de regierol bij het inburgeren van nieuwkomers. 

Ze  moet statushouders met een bijstandsuitkering voor zes maanden ‘ontzorgen’ van vaste lasten als 

bijvoorbeeld huur, energiekosten en verplichte verzekeringen. Dat is een goede zaak, vinden wij, want ook 

uit onderzoek blijkt dat vluchtelingen een vergroot risico hebben in armoede of problematische schulden 

terecht te komen. 

Ons project Euro-Wijzer is er op gericht statushouders zo snel mogelijk financieel zelfredzaam te maken, 

om zo financiële problemen als betaalachterstanden en schulden te voorkomen. In de gemeente 

Molenlanden startte eind juni de Euro-Wijzer cursus Omgaan met Geld. Die cursus wordt gegeven in 

samenwerking met uitkeringsinstantie Avres en de gemeente. Lees hier hoe wij vluchtelingen helpen een 
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gezond huishoudboekje te krijgen en behouden. 

 

Vrijwilliger Ellis Suur zet iedereen aan het werk 
Ellis Suur (62) besloot zich na de verkoop van zijn bedrijf in te gaan zetten als arbeidscoach bij 

VluchtelingenWerk in de regio Gorinchem. ‘Ik ergerde me als werkgever aan die statushouders die maar 

niet aan de bak kwamen in de omgeving. Ik was daar vrij kritisch op. Mijn vrouw zei op een gegeven 

moment: 'joh, als jij zo goed weet hoe het beter kan, waarom ga jij die mensen dan niet helpen?'' 

Dat doet Ellis nu twee jaar met veel plezier. En met succes. Tien bedrijven die hij actief benaderde, staan 

nu open voor statushouders. Sommige bedrijven hebben inmiddels statushouders in dienst genomen, 

andere bieden bedrijfsbezoeken of stages aan. Dat werk gaat door. Maar er zijn ook alweer nieuwe 

ideeën. Momenteel werkt Ellis mee aan de start van een prachtige pilot: ‘De taalsnelweg naar werk’. Lees 

hier meer, ook over de pilot en over wat wij op het gebied van arbeidsparticipatie in gemeenten doen.  
 

 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

Reacties op deze nieuwsbrief kunt u sturen naar redactie-zuidwest@vluchtelingenwerk.nl.   

Wilt u in contact komen met de mensen VluchtelingenWerk in uw gemeente, klik hier voor alle locaties en contactgegevens. 

Deze e-mailnieuwsbrief wordt verzonden naar de relaties van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland. 

Als u deze nieuwsbrief niet wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven.  
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