Vrijwilligers bij "Sport kleurt" Vluchtelingenwerk Noord Nederland.
Voor het aanleveren van kandidaten was het project Sport Kleurt afhankelijk van
organisaties die (in)direct contact hebben met leden uit de doelgroep. Het gaat
hierbij om organisaties op het terrein van begeleiding en hulpverlening aan
vluchtelingen en allochtonen actief zijn. Veelal werken deze organisaties met de
inzet van betrokken vrijwilligers. Deze mensen hebben rechtstreeks contact met
potentiële kandidaten. Zij zijn als geen ander instaat om hun cliënten de motiveren
te gaan sporten of als vrijwilliger bij een sportvereniging actief te worden.
Maar ook mensen die professioneel contact hebben met vluchtelingen/allochtonen
kunnen meer. Met name door het actief motiveren van hun cliënten tot het
benutten van kansen die sport biedt bij hun taal ontwikkeling en de opbouw van
een sociaal netwerk.
Vrijwilligers leveren een grote meerwaarde bij het realiseren van de doelstellingen
van het project.
Vrijwilligers kunnen vanuit verschillende invalshoeken betrokken zijn bij mensen uit
de doelgroep. Als taalcoach of begeleider bij het inburgeringstraject, als huis
begeleider bij vestiging in een gemeente of als
Het betrekken van mensen uit de doelgroep als vrijwilliger bij het project "Sport
Kleurt" leverde een absolute meerwaarde. Zij kennen de mensen waarom het gaat
en hebben in het algemeen een directer contact. En zijn daardoor instaat vanuit de
eigen culturele kaders en ervaringen met integratie in de Nederlandse
samenleving kandidaten te motiveren zich actief binnen de sportte presenteren.
Een van hen is Boubacar Diallo. Zelf vluchteling die na een jarenlange omzwerving
tijdens zijn asielprocedure langs verschillende opvang locaties uiteindelijke in
Emmen is gehuisvest. Hij volgde verschillende opleidingstrajecten, o.a. tot
automonteur en commerciële dienstverlening , om zich werk en een plek in de
Nederlandse samenleving te verwerven. Ook op sportief gebied was hij actief. Zijn
doelstelling was om als voetballer een zo hoog mogelijk niveau te bereiken. De
basis werd gelegd bij Germanicus in Coevorden. Door zijn prestaties, wist hij de
belangstelling van een aantal professionele voetbalclubs te trekken. Door een
hardnekkig aandoening bleek deze ambitie niet te realiseren.
Uiteindelijk werd hij na het ongevraagd opsturen van zijn CV parttime aangesteld
als administratief medewerker bij Vluchtelingenwerk Noord Nederland, Afdeling
Emmen.

Vanuit deze functie kwam hij in contact met "Sport Kleurt". Boubacar had direct
het idee dat hij ais vrijwilliger een bijdrage kon leveren om te voorkomen dat
vluchtelingen in een isolement terecht zouden komen, of hen de mogelijkheid te
bieden daaruit te komen. In zijn eigen omgeving en vanuit zijn contacten met
cliënten zag hij dat vluchtelingen zich naast de verplichtte inburgeringscursus
isoleerden. Thuis zitten, televisie kijken, denken aan de situatie in het thuisland en
(on)mogelijkheden in Nederland. Boubacar wilde door zijn inzet bij Sport Kleurt
een bijdrage leveren aan het voorkomen en oplossen van het isolement van
vluchtelingen. Een isolement dat volgens hem voornamelijk komt uit de
onzekerheid en angst om zaken verkeerd aan te pakken. Zelfvertrouwen om je als
volwaardig lid van de samenleving te presenteren.
Boubacar heeft de samenwerking binnen het project als zeer prettig ervaren. Een
open communicatie met duidelijke doelen. Het heeft voor hem ook de ogen
geopend. En heeft hem is staat gesteld zelf meer initiatieven te ontplooien en zich
zelf te zijn.
De methode die door Sport kleurt wordt gebruikt is een goede. De intensieve
begeleiding van kandidaten heeft succes en leidt tot goede publiciteit,mond op
mond reclame, waardoor nieuwe kandidaten zich zelf aanmelden. Boubacar hoopt
dat er financiële middelen beschikbaar komen om in ieder geval in Emmen nog een
jaar door te kunnen gaan.

Coaching (pre)-vestiging:
Het overdrachtdossier van COA is gelezen en er wordt naar gehandeld (gezondheidszorg)
(gezinshereniging)
De woning is geschikt voor het huisvesten van UV
De woningen zijn verdeeld onder de groep
De inschrijving bij GBA, SoZaWe, UWV is geregeld en inrichtingskrediet is geregeld.
De vluchteling heeft het huurcontract ondertekend.
Voedsel en kleding voor de eerste dagen is geregeld.
De basisinrichting (tafel/stoel/bed/witgoed) van de woning is geregeld.
De verdere inrichting van de woning is met de vluchteling geregeld.
De inzet van tolken is geregeld.
De inzet van "eigen" tolken vanuit VWNN is bekeken.
Culturele oriëntatie in context (vroeger werd dit aangeboden in 4 tot 6 maanden Amersfoort).
De UV is geïnformeerd over de gemeente, de faciliteiten en de buurt.
Informeren ketenpartners, buren, directe omgeving over de komst van UV.
Maatschappelijke begeleiding per uitgenodigde vluchteling ouder dan 15 jaar:
UV krijgen een intensievere vorm van begeleiding, een gezin wordt begeleid door twee vrijwilligers.
Culturele oriëntatie in context (vroeger werd dit aangeboden in 4 tot 6 maanden Amersfoort).
Aandacht voor zelfredzaamheid: voldoende vaardigheden om "eigen" activiteiten te ondernemen.
Aandacht voor de opbouw van een eigen netwerk.
Traject duurt minimaal 24 maanden
Spreekuren
Training: "Omgaan met geld in Nederland"
Training: "Voorlichting gezondheidszorg in Nederland"
Kosten: € 4.300 per UV ouder dan 15 jaar, exclusief spreekuur
Coaching pre huisvesting
Maatschappelijke begeleiding
Spreekuur
Omgaan met geld
Voorlichting gezondheidszorg

€ 750 per persoon
€ 2.450 per persoon
€550
€550
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€ 10.500 per spreekuur
€ 4.500 per groep
€ 4.500 per groep
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Extra mogelijkheden voor financiering:
• Voorleesactiviteit ( 2 t/m 4 jarigen) kan gefinancierd worden uit de Wet OKE (19
jan2010) (ontwikkelingskansen voor kwaliteit en educatie). Gemeenten zijn in deze
wet verplicht om doelgroepkinderen een plek voor voorschoolse educatie aan te
bieden.
• Fietslessen voor kinderen in het VO kan gefinancierd worden uit het kindgebonden
budget (de VH heeft recht op eht kindgebonden budget zodra hij/zij
kinderbijslaggerechtigd is).
Vragen:
Welke info/ ondersteuning is er verder nodig?
Wat bieden we gemeenten aan, welke basisvoorziening moet er zijn en tegen welke prijs?
Welke onderhandelingen met welke gemeenten moet worden opgestart?
Wat besluiten we?

