EEN DAGJE UIT
MET VLUCHTELINGEN
Neem vluchtelingen een dagje mee uit. Afleiding en verandering van omgeving doen hen goed. Een
ontspannen sfeer helpt om elkaar beter te leren kennen en u kunt meteen iets van Nederland laten
zien.

HOE START IK?







Kies een activiteit, op een goed bereikbare plaats.
Zelf drinken (thee en fris) meenemen, en wat eten om achter de hand te hebben.
Nodig een groep Nederlanders uit, bijvoorbeeld uit uw eigen netwerk of kerk. Hierdoor kunnen er leuke contacten
ontstaan tussen vluchtelingen en Nederlanders.
Zorgen dat er spullen zijn om kinderen bezig te houden (bal, frisbee, enz.).
Regel vervoer
Zorg voor oppas of een kinderprogramma wanneer het uitje niet geschikt is voor kinderen.

HOE NODIG IK VLUCHTELINGEN UIT?
Doe de uitnodiging bij voorkeur persoonlijk. Geef hierbij een flyer met informatie als tastbare herinnering. Hang posters op
in een asielzoekerscentrum (azc) in overleg met het COA. Is de viering voor vluchtelingen in de wijk, hang dan posters op in
supermarkten, buurtcentra of in een centrum voor inburgering.
Aandachtspunten
 Houd de informatie op de flyer beperkt
 Gebruik meerdere talen: denk aan Engels, Arabisch en Farsi. Schakel hier bijvoorbeeld vluchtelingen bij in.
Uitnodigingen voor kinderen kunnen in het Nederlands.
 Gebruik eenvoudige taal.
 Maak de flyer aantrekkelijk: gebruik afbeeldingen en kies een pakkende titel.
 Vermeld duidelijk datum, plaats en tijd. Noem nooit twee data, dat is verwarrend. Dus niet: “25 december is het
kerstfeest, dit willen wij vieren op 20 december.”
 Vermeld dat er vervoer is.
 Vermeld of er een kinderprogramma is.
 Vermeld minder informatie op posters, dan op flyers: bijvoorbeeld alleen datum, plaats en tijd. Posters dienen als
aandachttrekkers.

IDEEËN VOOR ACTIVITEITEN









Picknicken: iedereen neemt wat te eten mee. Eten in de buitenlucht sluit perfect aan bij veel van de culturen
waaruit vluchtelingen afkomstig zijn.
Open maaltijd, lees hieronder ons advies voor de uitwerking hiervan.
Keukenhof
De Deltawerken
Dierentuin
Bloemencorso
Dolfinarium
Pretpark








Madurodam: zo kunnen ze in één keer kennis maken met heel Nederland!
Rondvaart en andere boottochten (zeilen, kanoën) – alleen wanneer ze kunnen zwemmen.
Stadswandeling
Tandemfietsen: vluchtelingen die nog niet kunnen fietsen kunnen achterop.
Meenemen naar je eigen familieleden: voor vluchtelingen is familie doorgaans erg belangrijk en je eigen
familieleden maken van dichtbij kennis met vluchtelingen.
Vriendinnendag: deze dag wordt jaarlijks door Gave georganiseerd voor vluchtelingvrouwen en hun Nederlandse
vriendin. Het doel is de vriendschap te verdiepen, met o.a. samen zingen, een spreekster, workshops en lekker
eten. Zie voor meer informatie de activiteitenpagina van Gave.

OPEN MAALTIJD
Bij deze maaltijd zijn zowel Nederlanders als vluchtelingen zijn uitgenodigd. Iedereen neemt eten mee en maakt kennis
met gerechten van anderen. Door elkaar te ontmoeten in een ontspannen atmosfeer kunnen vriendschappen ontstaan.
Ook is het een mooie manier om elkaars cultuur beter te leren kennen.
Voorbereiding
 Regel een locatie met zitgelegenheid. Eventueel met kookgelegenheid, voor het opwarmen van gerechten.
 Vraag een aantal Nederlanders en vluchtelingen vooraf een gerecht te koken voor deze dag. Laat kokers
eventueel van een ‘geldpotje’ gebruik te maken voor de boodschappen. Het kan goed zijn dat vluchtelingen liever
zelf betalen, zo kunnen ze zelf ook iets bijdragen. Wees duidelijk in de communicatie, zodat kokers weten wat er
wordt verwacht. Herinner vluchtelingen een week te voren nog een keer aan het koken.
 Maak flyers of uitnodigingen, nodig zowel Nederlanders als vluchtelingen uit. Probeer van beide groepen evenveel
mensen bij de maaltijd te krijgen.
 Zorg voor mensen die de ruimte versieren en tafels dekken.
Tijdens
 Begin de maaltijd met eenvoudig gebed, leg kort uit waarom u dat doet.
 Zorg dat vluchtelingen en Nederlanders gemengd zitten.
 Laat eventueel kokers die dat leuk vinden hun gerecht
introduceren
 Voor grote groepen (meer dan 40 mensen) is een
COLOFON
lopend buffet geschikt.
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OVER GAVE
Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar
ons land komen, worden gezien en geliefd. Gave is een
interkerkelijke organisatie, die kerken en christenen bewust
maakt van de bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te
ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers
om contacten op te bouwen en Gods liefde te delen.
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