
OPEN JE HART VOOR 
DE VLUCHTELING…
EN GEEF JE TIJDEN GEEF JE TIJD



Stel je voor… je bent gevlucht. Hebt álles achter 
je gelaten. Gevreesd voor je leven en dat van je 

dierbaren. En dan kom je terecht in een azc. In 
een vreemd land. Je kent er niemand, spreekt de 

taal niet… Wat is het dán � jn als iemand naar je 
omkijkt. Je het gevoel geeft welkom te zijn.

Geniet je van spelen en creatief zĳ n met 
kinderen? Vertel je graag verhalen? Draai 
mee in een kinderclub. 

Houd je van tieners? Sport je graag of 
vind je het leuk om toffe activiteiten te 
organiseren? Dan is een jongerenclub iets 
voor jou. 

Ben je graag in contact met mensen? Vind 
je andere culturen interessant en uitda-
gend? Ga op bezoek bĳ  iemand in het azc.

Wil je er voor andere vrouwen zĳ n, met een 
kopje thee, spelletje en een luisterend oor? 
Kies voor een vrouwen activiteit. 

Houd je van sporten met andere mannen, 
een uitdagend spel of goed gesprek? Doe 
mee met een mannenactiviteit.

Gave biedt jou als vrĳ williger onder steuning en 
training op maat.

Meer weten?
Scan de qr-code of ga naar
www.gave.nl/ vrĳ willigers of neem 
contact met ons op voor jouw 
 specifi eke vraag.
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Stichting Gave ondersteunt christenen die zich met een 
hart vol liefde inzetten voor vluchtelingen. In diverse 
plaatsen zoeken we vrĳ willigers die hun tĳ d willen 
geven, zodat wĳ  op meer plekken in het land aanwezig 
kunnen zĳ n.

Als vrĳ williger
zorg jĳ  dat een 

 vluchteling 
zich  gezien en 
geliefd voelt!

OPEN JE HART
EN GEEF 
JE TIJD
Wil jĳ  iets betekenen voor vluchtelingen in ons land? Graag! 

Tĳ dens corona hebben onze activiteiten deels stilgelegen, 

waardoor veel vluchtelingen nog niet zĳ n bezocht of 

benaderd. Nu het weer kan, willen we ons werk op volle 

kracht voortzetten. Hiervoor hebben we jou nodig!


