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

Beschrijf in 5 zinnen de doelstellingen van het comité  

In nood verkerende vluchtelingen (met en zonder papieren), woonachtig in Genk en 

omgeving, helpen een menswaardig bestaan uit te bouwen hier of terug in hun eigen 

land. 

Hierbij staat de zelfredzaamheid van de vluchtelingen centraal! 

We bieden hen informatieve, juridische, administratieve, pedagogische en materiële 

ondersteuning. Wegwijs maken in onze samenleving. “Lief en leed delen”. 

Verder willen wij hen ook de ruimte geven om over hun vluchtverhaal, hun onrust, 

angst en onzekerheid, hun leven hier en hun toekomst te kunnen praten met iemand 

van het comité via huisbezoeken.  

 

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

doelstellingen te realiseren? 

Op onze vergaderingen met z’n allen (vluchtelingen en vrijwilligers) rond de tafel 

zoeken we samen naar oplossingen. Wij bekommeren ons om de concrete problemen 

en noden van de vluchtelingen. 

 Hen informatie geven over hun asielprocedure en het leven in België. 

 Huisvesting helpen zoeken, helpen verhuizen, herstellingen uitvoeren 

 Onderdak zoeken voor dakloze vluchtelingen.  

 Hun integratie is heel b! daarom helpen we hen met Nederlandse les. Bijles en 
studiebegeleiding geven aan de kinderen voor al hun schoolvakken zodat ze zo 
snel mogelijk hun diploma kunnen behalen. 

 Een opleiding en werk helpen zoeken. 

 Vluchtelingen vinden het fijn om mensen te leren kennen en zo sociale 
contacten uit te bouwen. Wij doen dit via huisbezoeken, 
ontmoetingsmomenten en uitstappen. 
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Zijn er vluchtelingen actief in jullie werking? 

Met een groep van 17 vrijwilligers ondersteunen wij dagdagelijks deze vluchtelingen. 

Opmerkelijk erbij is dat er verscheidene (6) vluchtelingen zelf vrijwilliger zijn 

geworden! 

 

Welke specifieke activiteiten worden er georganiseerd?  

Onze 2-maandelijks vergaderingen samen met de vluchtelingen. Ons jaarlijkse 

uitstap en ontmoetingsfeest. 

We werken aan een correcte positieve beeldvorming van de vluchtelingen. In scholen 

gaan spreken met onze vluchtelingen die dan een getuigenis brengen. Wij 

organiseren  ook jaarlijks activiteiten in het kader van de Wereldvluchtelingendag op 

20 juni i.s.m. het Genks Netwerk Asielzoekers. 

Samen steken wij onze nek uit voor gastvrijheid. Wij proberen de Genkenaren 

te  sensibiliseren voor de vluchtelingen, wij trachten mensen de kans te geven elkaar 

te ontmoeten en willen alzo aangeven dat samenleven kan! 

 

Wordt er Nederlandse les gegeven?  

In Genk kunnen de vluchtelingen naar de spreekgroep “Vriend en taal” gaan. Wij 

geven wel indien nodig individuele Nederlandse les. 

 

Is er een onthaalhuis waar nieuwe vluchtelingen met hun vragen terecht 

kunnen?  

Spijtig genoeg niet maar ze kunnen ons steeds telefonisch bereiken en een afspraak 

maken. 
 


