
     

 
 
P E R S B E R I C H T  
 

De integratie van asielzoekers en statushouders verloopt, ook in Leeuwarden, niet vlekkeloos. Zo vinden 
veel vluchtelingen bijvoorbeeld moeilijk werk. Op Wereldvluchtelingendag vragen acht organisaties 
aandacht voor dit onderwerp. Dit doen zij symbolisch in de bovenste zaal van de Achmeatoren omdat een 
effectieve integratie ook hoog op de politieke agenda hoort. Met een gevarieerd programma laten de 
organisaties zien wat er goed gaat en wat er nog veel beter kan én moet.  
 
Op 20 juni 1951 namen de Verenigde Naties het Vluchtelingenverdrag aan. Precies vijftig jaar later riepen zij 
deze dag uit tot Wereldvluchtelingendag. Een dag die oproept tot begrip voor vluchtelingen en hun bijdrage 
aan de vrede viert. De acht organisaties - Solidair Friesland, Kleurrijk Fryslân, Asito, VluchtelingenWerk 
Leeuwarden, het Fries Vredesplatform, Amnesty Leeuwarden en ROC’s De Friese Poort en het Friesland College 
– geven hieraan gehoor met een programma voor en door ‘oude’ en ‘nieuwe’ Nederlanders.  
 
Interactief programma 
Met lezingen en interactieve voorlichting vragen zij aandacht voor de positie van vluchtelingen in Nederland en 
wat dit vraagt van de Leeuwarder samenleving. Centraal staat de integratie van statushouders. Hiervoor 
vertellen zij zelf hoe zij hun inburgering hebben ervaren, tegen welke problemen zij aanlopen en welke 
oplossingen zij zien.  
 
Ook een aantal grote maatschappelijke organisaties, scholen en werkgevers geeft vanuit eigen ervaringen 
inzicht in wat er goed gaat in de integratie en wat er hapert. Zowel bij het volgen van opleidingen als bij het 
vinden van werk. In de interactie met het publiek hopen de organisaties ook concrete handvatten te vinden voor 
verbeteringen. Hiermee willen de organisatoren een signaal afgeven aan de aanwezige politici en bestuurders. 
Een goede integratie vraagt energie en tijd van de statushouders en de samenleving en geld van de overheid. 
Dat betaalt zich terug. 
 
Het publiek wordt van harte uitgenodigd vragen te stellen en mee te praten. Iedereen is welkom op 20 juni in de 
Achmeatoren. Het aantal plaatsen is echter beperkt. Dus vol is vol. Het programma begint om 14.00 uur. De 
toegang is gratis. 
 
Wereldvluchtelingendagkrant 
Naast het event heeft Amnesty Leeuwarden voor deze dag een speciale krant gemaakt met en over 
vluchtelingen. Naast bijzondere portretten biedt deze krant achtergrondinformatie over de landen van 
herkomst. Ook staan er artikelen in over projecten die bijdragen aan de integratie van statushouders en die nog 
ruimte hebben voor deelnemers en vrijwilligers. De foto’s in de krant zijn vrijwel allemaal gemaakt door Huseen 
Khaled. Bezoekers aan het event in de Achmeatoren kunnen de krant gratis meenemen. Daarnaast deelt 
Amnesty Leeuwarden de krant uit in het stationsgebied.  
 
De activiteiten op Wereldvluchtelingendag in Leeuwarden worden mede mogelijk gemaakt door Achmea en 

NDC grafisch bedrijf.  

***** Noot voor de redactie. Wilt u bij de middag aanwezig zijn of heeft u vragen over de middag of over het 

programma. Dan kunt u contact opnemen met organisator Catharina van Staveren tel. 06 232 45 122). 

Catharina.van.staveren@xs4all.nl Het programma van de middag vindt u bijgevoegd.  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.debanensite.nl%2Ffiles%2Fthumb%2Fs%2Fo%2Flogo_S_1000_auto_q_solidair_friesland.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.debanensite.nl%2Fvacatures%2Fsolidair-friesland&docid=Y-P8Shts8XB0tM&tbnid=EHTu4DlAqC1u-M%3A&vet=10ahUKEwjn4Pq41sviAhVN-6QKHVD0ATEQMwhHKAQwBA..i&w=335&h=90&bih=623&biw=1324&q=solidair%20friesland&ved=0ahUKEwjn4Pq41sviAhVN-6QKHVD0ATEQMwhHKAQwBA&iact=mrc&uact=8
https://www.vluchtelingenwerk.nl/


P R O G R A M M A  D A G  V A N  D E  V L U C H T E L I N G  
 
20  J U N I  2019 
  
14:00 – 14:15 uur:  Inloop met koffie en thee  
 
14:15 – 14:45 uur:  Opening door Alice Muller namens College van Bestuur van ROC Friese Poort                               
        
14:45 – 15:15 uur:   Sandra Roza voorzitter Kleurrijk Fryslân en Caroline Doelman van Solidair 
                                  Friesland vertellen over hun mogelijkheden om statushouders te ondersteunen 
                                  bij het leggen van contacten en door middel van projecten als het 
                                  New@Home, mentorproject en het nieuwe project voor netwerkmaatjes. 
 

15:15 – 15:45 uur:   Cecilia di Castro van Vluchtelingen Werk Leeuwarden samen met 
       wijkteammedewerkers en statushouders: Integratie wat gaat er goed,  

                                       en wat is er nog nodig? Interactief gesprek met het publiek. 
 

15:45 – 16:00 uur:    Asito Schoonmaakbedrijf als werkgever. 
                                       Spreker Karin Kars met twee werkende statushouders 

 
16:00 – 16:15 uur:   Pauze  
 
16:15 – 16:30 uur:    Vanuit Achmea gaat Steven Hofenk Directeur van De Friesland Zorgverzekeraar 
                                   spreken.      
       
16:30– 16:35 uur:    Amnesty Leeuwarden biedt een speciaal gemaakte krant voor vluchtelingen aan. 

Het eerste exemplaar aan de wethouder (twee extra mee voor de waarnemend 
burgemeester Crone en de aanstaande burgemeester Buma) en aan alle 
raadsleden en alle  aanwezigen. 

 
 16:35– 16:50 uur:    Wethouder Hilde Tjeerdema (Jeugdbeleid). Een inhoudelijke bijdrage 
 `         over integratie en de aanpak hiervan in Leeuwarden. (Een manifest wordt 

       aangeboden namens deelnemende organisaties). 
 
16:50 – 17:00 uur:    Dankwoord en einde 
 

 

 

 

 

 

 

 


