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Gezinnen onder druk

BOUWEN AAN STERKE HUWELIJKEN



Wij zijn een ontzettend direct volk. 
Op een bijeenkomst wilde ik de 
bezoekers laten merken hoe dit 
voor een vluchteling voelt. Ik vroeg 
of iedereen een onbekende wilde 
opzoeken. Vervolgens vroeg ik 
om elkaar je inkomen vertellen. 
Inkomen is één van de laatste 
taboes in onze schaamte-arme 
samenleving. Er werd onzeker 
gelachen. Iedereen voelde aan 
dat we dit ongemakkelijke gevoel 
vaak onbedoeld aan de vluchteling 
geven. We vragen schaamteloos 
dingen die de ander onzeker 
maken. Dingen die ze helemaal 
niet willen vertellen, omdat dat 
hun gevoel van eigenwaarde raakt, 
omdat ze denken dat de ander er 
wel een expliciete mening over zal 
hebben. De hoeveelheid zaken 
die Nederlanders privé vinden is 
uitzonderlijk klein. 

We moeten beseffen dat we  
vluchtelingen opzadelen met  
een groot gevoel van verlegenheid  
bij onze vragen. 

-Was het oorlog op 
de plek waar je 
woonde?  
(Wil hij weten 
dat ik niet om 
het geld ben 
gevlucht?) 

 - Vind je het fijn in Nederland? 
(Dit is zijn land. Natuurlijk vertel 
ik dat het hier fijn is.)

-   Hoe ben je gevlucht? (Dit raakt 
  me enorm. Hij zal me een 

zwakkeling vinden als hij dat 
ziet.)

Deze Weergave gaat over de 
problemen van vluchtelingen  
in huwelijk en gezin. We weten 
dat de problemen groot zijn,  
maar het was niet gemakkelijk  
om gevoed te worden door ver-
halen van vluchtelingen zelf. Voor 
Nederlanders is dit onderwerp 
vaak al taboe, maar in de meeste 
vluchtelingengezinnen is het echt 
het allerlaatste waar je over praat. 
Soms lukt het door te vragen 
welke problemen andere vluch-
telingengezinnen ervaren. Het 
moet heel indirect. Dit onderwerp 
is heel teer. Toch is het te simpel 
om te denken dat alleen ooster-
lingen taboes kennen. Met veel 
oosterlingen –moslims en christe-
nen- kan je vrij open over geloof 
praten. Het is een interessant 
onderwerp wat het gesprek snel 
diepte geeft. In Nederland moet 
je vertrouwen opbouwen voordat 
je over geloof praat. Dat projecte-
ren we maar zo op vluchtelingen, 
terwijl we prachtige geloofsge-
sprekken zouden kunnen hebben. 
Een intercultureel geloofsgesprek, 
zonder Hollandse taboes.

Jan Pieter Mostert,
directeur   

Vier kerst met 
vluchtelingen
Kerstfeest is een mooi moment om in 
contact te komen met vluchtelingen.   
U kunt hen bij u thuis uitnodigen of  
een laagdrempelige internationale  
viering organiseren. Gave helpt u met 
praktische tips. 
gave.nl/kerstwg 

Meldpunt  
bedreigingen
Samen met Open Doors en SDOK zet 
Gave een meldpunt op voor discriminatie 
en bedreiging van christen-vluchtelingen in 
Nederland. Zo kan de omvang en ernst van 
het probleem in kaart worden gebracht en 
vragen we de overheid om een adequate 
aanpak. Het meldpunt is meertalig opgezet 
(o.a. Arabisch, Engels en Nederlands) 
en vanaf half november beschikbaar. 
meldpunt.gave.nl

Jongerenreis  
Thessaloniki
Samen met Livingstone organiseert Gave 
voor jongeren een reis naar Thessaloniki 
in Griekenland. Het reisprogramma is een 
mix van ontmoetingen met vluchtelingen 
en ondersteuning bij activiteiten die kerken 
organiseren. Om jongeren te inspireren 
contact aan te gaan met vluchtelingen.  
De groepsreis is tijdens de 
voorjaarsvakantie (23 februari-2 maart). 
gave.nl/jongerenreiswg
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NIEUWS

WE ZIJN NIET MEER 
WIE WE WAREN. 
EN DAT DOET PIJN. 



Huwelijk
Walid: “In Nederland gaat het niet 
om wat je doet, maar om wie je 
bent. Dat kán hier ook. Als je ziek of 
werkloos bent, krijg je toch geld. In 
Syrië bestaan geen uitkeringen. Voor 
een Arabische man is het dus een 
ramp als hij z’n werk verliest. Dan 
ben je jezelf én je toekomst kwijt.”
Afaf: “In onze cultuur is werk je iden-
titeit. De meeste Arabische mannen 
zijn niet gewend om thuis te blijven 
en iets te doen in het huishouden. 
Dus als de man zonder werk de hele 
dag op de bank zit en zijn vrouw ziet 
hoe Nederlandse echtparen de ta-
ken verdelen, kunnen er spanningen 
ontstaan. Een vluchtelingenvrouw 
krijgt eigen geld van de overheid, ze 
voelt ineens wat het is om zelfstan-
dig te zijn.”

Afaf: “En vergeet niet dat in Syrië 
de man ook verantwoording draagt 
voor zijn ouders. Je zorgt voor ze als 
ze ziek zijn of oud. Sommige man-
nen zijn gewend om dingen eerst 
met hun moeder te bespreken en 
daarna pas met hun vrouw. Maar hier 
in Nederland is je moeder er meest-
al niet.”

Walid: “Veel vluchtelingenechtparen 
hebben verdriet te verwerken en last 
van trauma’s. Dat heeft ook invloed 
op hun relatie. Sommige gezinnen 
hebben bijvoorbeeld hun kind of 
een familielid verloren tijdens hun 
reis naar Nederland. Anderen heb-
ben problemen omdat de mannen 
niet gewend zijn om zonder werk te 
zitten, of omdat het moeilijk voor 
hen is de taal te leren. Het grootste 
probleem is: Wie ben ik in Neder-
land? En wat voor toekomst kan ik 
opbouwen in deze andere cultuur? 

Opvoeding
In de opvoeding is openheid een 
belangrijk thema. Nederlandse kin-
deren groeien op met kringgesprek-
ken op school. Maar voor Arabische 
kinderen is dat heel anders. 
Afaf: “Op een Syrische school is 
alleen de leraar aan het woord. Op 
Nederlandse scholen mag je alles 
vragen en overal over praten. Op 
een Arabische school wordt bijvoor-
beeld wel onderwijs gegeven over 
seksualiteit, maar in bedekte termen 
en op veel latere leeftijd. Arabische 
ouders moeten zich goed realise-
ren dat hun kinderen op school en 
met vriendinnen en vrienden alles 
bespreken. Wij nemen iedere avond 
tijdens het eten de dag door met 
onze kinderen. Maar veel Arabische 
ouders weten niet hoe ze hiermee 
om moeten gaan.”

Walid: “Als een Nederlander een 
kind iets verbiedt, vraagt het kind 
heel vaak ‘waarom?’ In Syrië zijn re-
gels, regels. Wij geloven dat regels 
en grenzen nodig zijn voor de veilig-
heid van kinderen. Wij geven alleen 
uitleg als het echt nodig is.”
Afaf: “Wij willen onze kinderen 
opvoeden vanuit de Bijbel. Niet 
de cultuur is onze bron, maar de 
Bijbel. Maar we zien wel veel pro-
blemen in gezinnen, welke bron je 
ook gebruikt. Ik denk dat Syrische 
en Nederlandse gezinnen veel van 
elkaar kunnen leren. Samen staan we 
sterker.”

Walid: “Wij zijn heel dankbaar dat 
we bevriend zijn geraakt met een 
Nederlands gezin. We hadden 
zoveel vragen. Maar bij hen durf-
den wij ons open te stellen. Dat 
kwam omdat zij dat ook deden. 
Wij hebben heel veel gehad aan 

onze gesprekken. We gunnen ieder 
vluchtelingengezin een Nederlands 
gezin om dit soort vragen mee te 
bespreken. Als echtparen bij ons 
komen, zeggen wij: ‘We voelen met 
jullie mee. We begrijpen het. Maar 
we kunnen het niet een, twee, drie 
veranderen. Een cultuur die in jaren 
gegroeid is, turn je niet zomaar even 
om.”
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“ NIET DE CULTUUR  
IS ONZE BRON,  
MAAR DE BIJBEL”
tekst: Jacomine Oosterhoff     foto: Louise van Eckeveld

“Nederlandse en 
Syrische gezinnen 
kunnen veel van 
elkaar leren” Afaf en Walid wonen met hun 

twee dochters, Grace (10) en 
Joy (6) drie jaar in Nederland. 
Na twee jaar Nederlandse les 
hebben zij hun B2-examen 
gehaald. Afaf heeft biologie 
gestudeerd aan de universiteit 
van Damascus. Ze is op zoek 
naar een baan, het liefst in het 
middelbaar onderwijs. Walid 
is voorganger bij Oase, een 
ICF-gemeente in Amersfoort. 
Hij is net begonnen met een 
studie theologie in Kampen. 
Samen zijn Afaf en Walid 
betrokken bij de Arabische 
gezinsweekenden die Gave or-
ganiseert. Ze geven regelmatig 
presentaties op trainingsdagen 
van Gave.

Het gezellige huis van Afaf en Walid is onmiskenbaar Arabisch ingericht, met veel foto’s en 
kaarsen, kussentjes en weelderige gordijnen. Er zijn volop koekjes bij de koffie. Maar hun visie 
op huwelijk en opvoeding is gekleurd door Nederlandse inzichten. “Nederlandse en Syrische 
gezinnen kunnen veel van elkaar leren.” Behoedzaam en met veel respect en begrip voeren Afaf 
en Walid het gesprek over huwelijk en gezin. Ze zien dat er in veel gezinnen moeiten en vragen 
zijn door de botsing van culturen. Dat gaat hen aan het hart.



of verwoest zien 
worden, je leven in 
handen leggen van 
een winstbeluste 
mensensmokkelaar, 
langdurig wonen 
in geïmproviseerde 
vluchtelingenkampen 
in Griekenland, Libanon 
of Turkije met tekort aan 
eten, medische hulp en 

warmte. Vaak gaat men 
de onzekerheid aan om 

zich dan op te splitsen 
en één iemand vooruit te 

sturen naar West-Europa. 
Als dan na jaren het gezin 

eindelijk tot rust kan komen in 
Nederland blijkt dat de vlucht 

hen onder de huid is gekropen. 
Het is elk moment voelbaar.

Het is niet gemakkelijk om daar 
over te praten. Gezinsleden bespa-

ren elkaar hun pijn, en sowieso zijn het 
niet de dingen waar mensen gemak-
kelijk over praten. De schaamtecultuur 
en de strikte man-vrouwverdeling 
waar ze in zijn opgegroeid, maken het 
nog een stuk moeilijker.

Nieuwe problemen
Alsof deze pijn nog niet erg genoeg 
is komen er ook nog eens problemen 
bij in Nederland: Huwelijkspart-
ners hebben elkaar soms jaren niet 
gezien en onderling verschillende 
ingrijpende ervaringen opgedaan. 
Een baan vinden is moeilijk en als 
het al lukt betekent het inleveren op 
inkomen en status (voor een Ara-
bier erg belangrijk!). Dit alles knaagt 
aan het gevoel van eigenwaarde. 
Depressie ligt op de loer. Echtge-
notes en dochters ontdekken de 
mogelijkheden voor vrouwen in het 
Westen. Dit zorgt voor spanningen. 
En tenslotte: Omdat kinderen veel 
makkelijker Nederlands leren worden 
ouders gedeeltelijk afhankelijk van 
hun -soms jonge- kinderen. Normale 
verhoudingen in het gezin worden 
aangetast. Met name de man voelt 
zich door dit alles afgeschreven. 

Vaak schamen de mensen zich voor 
de problemen. Nog meer dan onder 
Nederlanders worden persoonlijke 

problemen verborgen gehouden. 
Familie is de eerste logische kring 
om gezinsproblemen te bespreken, 
maar die is er meestal niet. Resultaat 
is dat deze vluchtelingengezinnen ‘op 
slot’ gaan en onbereikbaar zijn voor 
Nederlandse vrijwilligers of hulpverle-
ners. De problematiek wordt soms pas 
zichtbaar bij dramatische escalaties 
zoals huisuitzetting door schulden, 
geweld in het huwelijk, echtscheiding 
of depressie. 

Verademing
Om op de problematiek in te spelen 
heeft Gave enkele malen een 
gezinsweekend georganiseerd waar 
we gemiddeld vijftien echtparen 
uitnodigen die gevlucht zijn en waarbij 
de problemen niet zijn geëscaleerd. 
We benoemen verschillen tussen 
culturen waar ze in zitten, en hoe de 
Bijbel spreekt over gezinsstructuren. 
Er zijn Arabische pastores en 
Nederlandse hulpverleners bij 
betrokken. De setting is niet 
therapeutisch, eerder familiair. Er wordt 
lekker gegeten, de Bijbel gaat open, 
gesprekken worden gestimuleerd. Het 
is verademend voor de echtparen om 
te ontdekken dat ze niet de enigen 
zijn, en dat het niet een probleem 
is dat direct aan ‘de partner’ ligt, 
maar veel meer aan dramatische 
omstandigheden waar ze doorheen 
zijn gegaan. Gezinnen worden beter 
voorbereid op het risico om als gezin 
in de problemen te raken, en krijgen 
handvatten de problemen te hanteren.

Het probleem met gezinnen wordt 
ook gemeld door kerkelijke vrijwil-
ligers. Na de eerste enthousiaste 
ontmoetingen, gezellig samen aan 
tafel om van elkaars cultuur proe-
ven, helpen het huis in te richten 
loopt het contact opeens stroef. Er 
zijn terugtrekkende bewegingen. 
‘Ze willen niet meer.’ Is dan vaak de 
gedachte. Bedenk dan welke pijn en 
schaamte daar achter kan zitten. Het 
is belangrijk om dan vol te houden. 
Bid en ga liefdevolle, geduldige 
vriendschappen aan. Dring je zeker 
niet op, wees voorzichtig met teveel 
doorvragen, maar laat weten en voe-
len dat je er voor ze wilt zijn.

Jarenlang leeft een 
vluchtelingengezin in een 

langdurige stress: Overleven we 
de oorlog? Leeft onze familie 

nog? Lukt het om te vluchten? 
Kunnen we een verblijfsstatus 

krijgen? Waar komen we te 
wonen? Kan ons gezin worden 
herenigd? Allemaal momenten 

die de rest van het leven kunnen 
stempelen.
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Wanneer het gezin zich vestigt in een 
Nederlandse wijk betekent dit vaak 
het einde van uitputtende spannings-
boog. Dan begint de inburgering in 
een nieuwe cultuur. De focus van het 
Nederlandse beleid ligt op het leren 
van de taal en zoeken van werk. Vanuit 
Nederlandse optiek is dat logisch, en 
waarschijnlijk is het ook goed. Maar 
het is te simpel om te denken dat het 
gezin daarmee weer op de rails staat. 
De pijn binnen het gezin heeft aan-
dacht nodig om een herstart mogelijk 
te maken. Bedenk dat als een Neder-
lands gezin eigen huis, baan, familie, 

vrienden of maatschappelijke status 
verliest, we dat vaak al een behoorlijk 
drama vinden. Een vluchtelingengezin 
is het állemaal kwijt. 
Het voortbestaan van het gezin zelf 
kan onder druk komen te staan. 

Onder de huid
Enkele maanden geleden was er 
in het nieuws dat ongeveer veertig 
procent van de Syrische asielzoekers 
kampt met psychische problemen. De 
stapeling van heftige gebeurtenissen 
is te groot geworden: Oorlogsgeweld, 
verlies van geliefden, je huis achterlaten

GEZINNEN 
ONDER DRUK

tekst: Jan Pieter Mostert
foto's: Gerrieke Monteba
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gesprek raken. En vooral dat zij leren 
om dat wat niet besproken wordt, 
wel te gaan bespreken.”

Nieuwe gezinscultuur
Dat betekent niet dat vluchtelin-
gengezinnen hun eigen gezinscul-
tuur moeten opgeven. “De oudste 
zoon is erfgenaam en wordt dus 
voorgetrokken. Daar kun je iets van 
vinden, maar het is een gegeven 
in die cultuur. Evenals het feit dat 
een dochter de familie-eer niet mag 
schaden. Hun posities zijn verschil-
lend. Je kunt het hen niet kwalijk ne-
men en je hoeft het ook niet om te 
turnen. Maar ze moeten wel samen 

een weg hierin vinden, een nieuw 
gezinsleven ontwikkelen, en het zou 
mooi zijn als ze daarbij de Bijbel als 
uitgangspunt zouden nemen. Op 
het weekend praten we bijvoor-
beeld uitgebreid over de positie van 
de man. Hij is eindverantwoorde-
lijk voor zijn gezin, maar voelt zich 
vaak in zijn waarde aangetast. Zijn 
familie, zijn werk, zijn titel, zijn bezit, 
er is niets van over. Vanuit de Bijbel 
geven we hem de plek van hoofd 
van het gezin terug.”

Moedig elkaar aan
De behoefte aan deze weekenden 
is enorm, maar de drempel is 

hoog, zeker voor mannen. “Ik denk 
dat dat ook voor Nederlandse 
mannen wel herkenbaar is. 
Het is nodig dat we Arabische 
echtparen aanmoedigen om mee 
te doen. Je kunt zoveel voor elkaar 
betekenen. Het zou mooi zijn 
als elke vluchtelingenvrouw een 
Nederlandse vriendin had. En zo 
moeilijk is het niet. Kijk rond in je 
buurt en groet elkaar. Vraag hoe het 
gaat en breng eens een bloemetje 
langs. Je bent buurvrouwen voor 
elkaar. Uiteindelijk worstelen we 
allemaal met dezelfde dingen, in 
ons huwelijk, op ons werk of in de 
opvoeding van onze kinderen.”

Na het eten doet de heer des 
huizes de afwas en legt zijn 
jongste zoon op bed, terwijl 
zijn vrouw vertrekt naar een 

vergadering. Dochterlief stapt 
op de fiets, ze gaat nog even de 

stad in. Dit is dagelijkse routine 
in huize Jansen, maar ondenkbaar 

als je uit een Arabisch land komt. 
Vluchtelingengezinnen hebben het 

al zwaar door wat ze hebben meege-
maakt. Cultuurverschillen op het gebied 

van relaties en opvoeding doen er nog een 
schepje bovenop.

Levensthema’s
Trix van Leeuwen woonde jarenlang 
met haar man Arie in Egypte en kent 
de Arabische wereld van binnenuit. 
Sinds een jaar is ze vrouwenwerker 
bij Gave. Samen met Walid en Afaf 
die in deze Weergave ook aan het 
woord komen, werkt ze op dit mo-
ment hard aan een gespreksboekje 
voor Arabische echtparen rond hu-
welijk en gezin. Allerlei thema's ko-
men in het boekje -dat Gave samen 
met Ark Media maakt- aan de orde. 
“We belichten die thema’s vanuit de 
belevingswereld van de Arabische 
man of vrouw. Waar loop je tegen-
aan in deze westerse cultuur en hoe 
kun je in je huwelijk en als gezin 
een nieuwe cultuur opbouwen? Dat 
boekje is ontstaan door wat ik van 
vrouwen hoorde. Ik hoorde wat 
die nieuwe cultuur met hen 
deed en hoeveel vragen ze 
hadden over hun positie en 
het gezinsleven in Nederland. 
Ik bedacht dat het een goed 
idee zou zijn om met hen over 
levensthema’s te gaan praten. 
De vrouwen zelf hebben me  
de thema’s aangereikt.” 

Hersenen
De onderwerpen uit het boekje  
komen terug op de gezinsweek-
enden van Gave. Arabischtalige 
echtparen krijgen op deze weeken-
den handvaten aangereikt om een 
stabiel gezins- en huwelijksleven op 
te bouwen. Trix en haar man Arie 
helpen mee als pastoraal werker. 
“We kijken bijvoorbeeld een heel 
grappig filmpje over hoe verschillend 
de hersenen van mannen en  
vrouwen werken. Dan zie je de  
kwartjes vallen en een glimlach op 
de gezichten. Wat je wilt, is minder 
verwijt en meer wederzijds begrip.” 

Probleem
In contact met de Nederlandse 
gezinscultuur kunnen schrijnen-
de situaties ontstaan in Arabische 
gezinnen. “De eerste vrouw die mij 
vertelde dat ze ging scheiden zei 
tegen mij: ‘Jij snapt toch zeker wel 
dat het probleem er al lang was? Je 
kent toch de Arabische mannen? Hij 
sloeg wel vaker. Ik werkte hard voor 
het gezin, hij deed waar hij zin in 
had. Ik heb alles gegeven om hier te 
komen. Hij is nu ook hier en hij doet 
nog steeds niets.’ We zien te veel 
huwelijken kapot gaan. Vaak al snel 
nadat ze aangekomen zijn.”

In gesprek
“Ik vind het bijzonder dat deze 
echtparen de bereidheid hebben 
om naar zo’n weekend te komen. 
Typisch voor de Arabische cultuur 

is dat mannen bij hun vrienden 
zitten en vrouwen hun vriendin-

nen opzoeken. Het zijn twee 
gescheiden werelden. Maar 
in de loop van zo’n weekend 
zie je dat het gaat mengen. 

En dat is precies wat we willen. 
Dat man en vrouw met elkaar in 

BOUWEN AAN  
STERKE  
HUWELIJKEN

Trix van Leeuwen

tekst: Jacomine Oosterhoff
foto: Louise van Eckeveld
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Gave verlangt ernaar dat de vluchteling wordt gezien en geliefd. Daarvoor geven we advies en ontwikkelen materi-
alen om het contact met vluchtelingen goed op te zetten. Op deze pagina vindt u tips en materialen rond  
(intercultureel) pastoraat, huwelijk en gezin.

ZO MAKEN WE CONTACT MAKKELIJK

WAT KUNT U DOEN?
U ziet huwelijks- of opvoedingsproblemen in het vluchtelingengezin wat u 

ontmoet. Wat kunt u dan doen?• Steun de familie en bouw een relatie op. Vluchtelingen missen een sociaal 

 netwerk. Sociale steun helpt de ouders om aandacht te hebben voor hun 

 kinderen. Ook komt er door een vertrouwensband openheid om 

 problemen te bespreken.  • Trek niet te snel conclusies. U observeert vanuit uw cultuur en 

 belevingswereld. Het kan minder heftig zijn dan u het beleeft. 

• Stel open vragen om op een gelijkwaardige manier in gesprek te raken 

 over huwelijk en gezin. Zoek naar overeenkomsten in onderliggende 

 waarden. 
• Bespreek een onderwerp via een omweg, zodat er geen schaamte 

 ontstaat. Bijvoorbeeld: ‘Is het gebruikelijk in jouw cultuur dat…’ Dit kan 

 ook door het samen bekijken van een film waar huwelijk of opvoeding 

 centraal staat. De films Fireproof en Courageous gaan over het huwelijk 

 en zijn beschikbaar met ondertiteling in verschillende talen. 

• Hun huwelijks- of opvoedingsproblemen zijn niet uw persoonlijke 

 problemen. Geef ruimte aan eigen verantwoordelijkheid. Veel 

 vluchtelingen hebben lange tijd in een afhankelijke situatie gezeten. 

 Voor hen is het belangrijk te ervaren dat ze problemen zelf kunnen 

 oplossen. Neem geen taken over maar vraag wat u voor hen kan doen.  

• Bid voor het gezin.

In ontwikkeling

De volgende materialen zijn bij Gave in de maak:
• Een Arabisch-Nederlands gespreksboekje over het 
 huwelijk dat Gave samen met Ark Media maakt. Vanaf 
 maart 2019 verkrijgbaar. U kunt het boekje al bestellen 
 via servicedesk@gave.nl
• Handleiding en toerustingsavond over trauma bij 
 vluchtelingen. In de loop van 2019 beschikbaar.
• Handreiking voor cursusleiders Marriage Course/
 Parenting Course waar niet-Westerse stellen komen. 
 Via Alpha Nederland beschikbaar.
• Tips bij opvoedondersteuning. gave.nl/opvoedwg

Documentaire-tip 
‘Onderkomen’ 

Onderkomen vertelt het 
verhaal van drie Afghaanse 
jongens (o.a. Noori die in 

Weergave december 2017 
met zijn verhaal stond) die 

zonder ouders als minderjari-
gen naar Nederland vluchtten. 

Al jaren zijn ze in afwachting van 
een definitieve verblijfsvergunning. Met 

steun van een groepje gepensioneerde Maastrichte-
naren proberen de jongens hun hoofd boven water te 
houden. Op zoek naar meer documentaire-tips?

Check gave.nl/doctipswg

Training op uw tijd 

Vanachter uw computer kunt u online trainingen van 
Gave volgen. De e-learning ‘In contact met de vluchte-
ling’ biedt een basis voor omgaan met andere culturen.

gave.nl/e-learningwg

Interesse? Mail naar servicedesk@gave.nl

Een helende 
gemeenschap 

In het contact met vluchtelingen 
komen ingrijpende verhalen 
voorbij. Hoe kun je op een 
betrokken manier dan samen 
optrekken? Gave heeft hiervoor 
de brochure ontwikkeld 'Een 
helende gemeenschap, advies 
voor pastorale hulp aan 
vluchtelingen'. 

gave.nl/helendegemeenschapwg

Boektip ‘Waarom 
zijn wij anders?‘ 

Wil je beter leren omgaan met cultuur-
verschillen? Sarah Lanier is ervarings-
deskundige en geeft in dit boekje veel 
tips en praktische voorbeelden.
Op zoek naar meer boek-tips? 

gave.nl/boektipswg

In onze digitale bibliotheek biedt Gave een breed 
scala aan tips en achtergrondinformatie. 
Check bijvoorbeeld de pagina over helpen bij 
pastorale problemen.

gave.nl/pasthelpwg



GAVE
FESTIVAL
zaterdag 19 januari

Voor jongeren (15+) is er zaterdag 19 januari in Ede 
een multicultureel festival. Met een programma vol 
ontmoeting, workshops, muziek en gezelligheid. Een 
plek waar Nederlandse en vluchtelingenjongeren welkom 
zijn. De dag (14.00-21.30 uur) wordt georganiseerd door 
Connect Us (laagdrempelige jongerenactiviteiten) en de 
Multiculturele Jongerenkampen van Gave.

Neem iedereen mee die je op deze dag wilt laten sfeerproeven, 
en daarmee enthousiast maakt voor kamp of een Connect Us-
activiteit. Ook (potentiële) leiders ontmoeten we graag op deze dag!

Het duurt nog even, maar alvast voor 
in uw agenda. Zaterdag 9 februari 
organiseert Gave in Amersfoort de 
trainingsdag voor uw (interesse in) 
contact met vluchtelingen.

We bieden een programma met 
interessante seminars, mooie 
ontmoetingen en inspirerende sprekers.

Meld je aan via gave.nl/festivalwg

gave.nl/trainingsdagwg

TRAININGSDAG
zaterdag 9 februari


