
Naam Comité:  
 

Stad/Gemeente: Diepenbeek 

Contactpersoon/contactpersonen: Marita Machiels 011/32 28 29  

              Lieve Missotten 0473/91 96 63 

Email: missottenlieve@gmail.com 

Website:  ---- 

Facebook: ja gastvrij Diepenbeek 

Actief sinds: 

logo: heb je een logo? Stuur ons dit in bijlage 

------------------------------ 

Beschrijf in 5 zinnen de doelstellingen van het comité  

'Gastvrij Diepenbeek' is een groep mensen uit Diepenbeek die vluchtelingen willen helpen. 
Wij willen dat vluchtelingen zich vlug thuis voelen in onze gemeente. Vaak zitten 
vluchtelingen met veel vragen, twijfel en angst. Wij willen hen graag duidelijk maken hoe alles 
werkt in onze gemeente. Zo wordt het integreren een stukje makkelijker. 

------------------------------ 

Beschrijf in 5 zinnen de werking van het comité / Hoe proberen jullie die doelstellingen te 

realiseren? 

Concrete hulp bieden 
Wij komen graag eens langs als de vluchteling met praktische vragen zit: bij het zoeken van 
een (andere) woning, verhuizen, zorgen voor vervoer als het niet met de bus kan, meegaan 
op doktersbezoek, invullen van papieren die de vluchteling misschien moeilijk begrijpt, zorgen 
voor een computer, ... 

Vriendschap bieden 
Op uitstap gaan naar een mooie stad, een park, een speeltuin... 
We organiseren jaarlijks een feest voor vluchtelingen. Als de vluchteling er niet zelf kan 
geraken, willen we hen hiervoor thuis komen ophalen. 
"Gastvrij Diepenbeek" is met een stand aanwezig op rommel- en feestmarkten. We vragen 
dan aan de vluchtelingen om ons te helpen. 

Vorming 
We geven ook lessen Nederlands als de vluchteling niet naar de scholen in Hasselt of Genk 
kan gaan 

-------------------------- 

Zijn er vluchtelingen actief in jullie werking?  

Ze nemen niet vaak actief deel aan vergaderingen, maar worden wel aangesproken en mee 

betrokken bij: onthaal nieuwe vluchtelingen, tolken, uitwerken jaarlijks feest of uitstap, 

getuigenissen in scholen,…  

 



 

------------------------------- 

Welke specifieke activiteiten worden er georganiseerd?  

 Wekelijks vriend en taal op maandagnamiddag van 13 tot 15u 

 Huisbezoeken en ondersteuning voor nieuwkomers 

 Samen deel nemen aan culturele activiteiten van Diepenbeekse verenigingen, bv 

toneel Klimop 

 Jaarlijks ontmoetingsfeest - eerste weekend september 

 2 gezinsuitstappen per jaar 

 Jaarlijkse stand op kerstmarkt gemeente Diepenbeek 

 Jaarlijks ontbijtkorf actie tijdens paasweekend 

 

-------------------------------- 

Wordt er Nederlandse les gegeven?  

Wekelijks op vrijdagnamiddag van 13u tot 15u 

-------------------------------- 

Is er een onthaalhuis waar nieuwe vluchtelingen met hun vragen terecht kunnen?  

neen 
 


