
Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Wat doe je als er gevaar dreigt? Juist: vluchten. En je zoekt veiligheid. Nog te veel mensen moe-
ten vluchten omdat hun leven in gevaar is. In 2014 was het thema van de Jeugdboekenweek 
‘Gevaar!’ en werd Vluchtelingenwerk Vlaanderen door LOCuS uitgenodigd om als curator het 
thema mee vorm te geven in de bibliotheken. Verrassend maar tegelijk erg logisch. En nodig, 
ook vandaag nog. Want hoe kunnen wij als sector omgaan met de vluchtelingenproblematiek?

VluchtelinGen,  
wat doet jouw bib?
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Hoe weet je of er opvang voor asielzoekers in jouw buurt is? Een 
overzicht van alle opvanginitiatieven in Vlaanderen: 

1. Open collectieve opvangcentra
fedasil heeft in Vlaanderen en Brussel eigen grootschalige 
opvangcentra. Ook het Rode Kruis Vlaanderen organiseert in 
opdracht van fedasil opvang van asielzoekers in opvangcentra.
• Opvangcentra fedasil: http://fedasil.be/nl/center 
• Opvangcentra Rode Kruis: http://www.rodekruis.be/NL/

Activiteiten/Asiel/Opvangcentra/ 

2. Kleinschalige, individuele opvang 
Om de kleinschalige opvang te organiseren heeft fedasil in 
Vlaanderen overeenkomsten met Vluchtelingenwerk en de lokale 
opvanginitiatieven van OCMW’s (Lokale Opvang Initiatieven). 
Asielzoekers wonen er in individuele woningen (huizen, appar-
tementen of studio’s). 
• Opvang Vluchtelingenwerk Vlaanderen: http://www.vluchte-

lingenwerk.be/thema/opvangpartners.php 
• Lokale opvang Initiatieven OCMW’s: Neem contact op met 

het OCMW van je gemeente 

HOE BEgIN IK ERAAN? ZOEK EEN PARTNER IN 
JOUW BUURT
Je kan rechtstreeks contact opnemen met de directie van een 
opvangcentrum, opvanginitiatief of het OCMW. Je kan ook con-
tact opnemen met een andere organisatie of vrijwilligersgroep in 
jouw buurt om dit samen te organiseren. In heel Vlaanderen zijn 
er vrijwilligersgroepen actief die asielzoekers en vluchtelingen 
begeleiden. Deze vrijwilligers zullen enthousiast zijn om samen 
met jou aan de slag te gaan! Wil je weten of er in jou buurt een 
vrijwilligersgroep actief is? 
• Vrijwilligersgroepen: http://www.vluchtelingenwerk.be/vrijwil-

ligers/

Je kan ook integratiediensten en -centra aanspreken om samen 
met jou een uitwisseling te organiseren. Op de website van 
Kruispunt Migratie vind je alle adressen en contactgegevens 
terug: http://www.kruispuntmi.be/thema/inburgering-en-inte-
gratiebeleid/adressen-integratie-eninburgering 

WElKE ACTIVITEITEN KAN IK ORgANISEREN? 
Samen dansen, samen schilderen, samen koken,… Kinderen leren 
van elkaar door samen te spelen. Neem contact met een organi-
satie die creaworkshops, danslessen, muzieklessen of organiseer 
zelf een kooknamiddag met kinderen. 

Boeken kunnen veiligheid bieden. In een mooie reportage van 
Ketnet Plus zien we hoe de jonge Afghaanse Mohadisa (8) naar 
de lokale bib gaat. Ze is gevlucht voor de oorlog maar in de 
bib vindt ze rust. En mooie verhalen… die doen dromen. En ze 
leert er nog beter Nederlands spreken en lezen. Zo helpt de 
bib helpt haar om een nieuwe veilige toekomst uit te bouwen 
in Vlaanderen. 

In de inspiratiegids voor de Jeugdboekenweek werden al veel 
ideeën aangereikt om met het thema ‘gevaar’ aan de slag te 
gaan vanuit een vluchtelingenperspectief. Omdat ze nog steeds 
relevant zijn, zetten we ze graag nog eens op een rijtje. Deze 
ideeën geven je ook een mooie kans om jouw publiek nog 
beter te informeren, of om nieuw publiek aan te boren dat mis-
schien de drempel toch nog te hoog vond om langs te komen. 
Gastvrijheid is een mooie eigenschap die we willen stimuleren 
in Vlaanderen. Want vluchten is ingrijpend en soms traumatisch. 
Voor vluchtelingen betekent een gastvrij onthaal dan ook bij-
zonder veel. 

De vluchtelingenproblematiek is actueel en soms politiek gela-
den. Organiseer dus enkel activiteiten waarbij je je comforta-
bel voelt. De bibliotheek is al traditielang een huis van dialoog, 
waar alle meningen aan bod komen. Een gastvrije plek, ook 
voor kinderen die om de één of andere reden uit hun thuisland 
zijn gevlucht.

UITWISSElINgEN MET VlUCHTElINgEN IN DE 
BUURT
Organiseer een ontmoeting met vluchtelingenkinderen uit je 
buurt. Ga op zoek naar een opvangcentrum of opvanginitiatief 
in je buurt en nodig de kinderen uit samen met andere kinderen 
uit de buurt. Of neem contact op met een vrijwilligersgroep uit 
je buurt. Kinderen leren elkaar kennen en vluchtelingenkinderen 
leren de bibliotheek kennen. 

Mensen op de vlucht worden pas erkend als vluchteling nadat 
het land waarnaar ze gevlucht zijn onderzocht heeft of ze wel 
echt recht hebben op het statuut van vluchteling. Dit wordt 
onderzocht tijdens de asielprocedure. Asielzoekers hebben tij-
dens deze procedure in België recht op opvang en begeleiding 
georganiseerd door fedasil, de federale dienst die de opvang 
van asielzoekers regelt. Na vier maanden verblijf in een open 
collectief opvangcentrum kunnen asielzoekers verhuizen naar 
meer kleinschalige, individuele asielopvang (appartementen en 
studio’s). Asielzoekers krijgen in de asielopvang enkel materi-
ele opvang. Dit houdt in dat ze een bed krijgen om te slapen, 
maaltijden, medische zorgen en sociaaljuridische begeleiding 
tijdens hun verblijf in de asielopvang. > lees op de volgende pagina’s hoe bibliotheken zich engageren.

META 2016 | 1 | 39

 essay



DE BIB: FIJNE PRAKTIJKEN 
Je vindt vast ook inspiratie bij collega’s. Al heel wat bibliothe-
ken engageerden zich, misschien zit er hier iets voor jou bij?

Bib Eeklo
Toen het Rode Kruis een opvangcentrum voor asielzoekers 
opende in Eeklo nam het gemeentebestuur onmiddellijk het 
initiatief tot samenwerking. De bib sprong ook op de kar en 
werkt sindsdien regelmatig samen met het opvangcentrum. 
Jaarlijks worden op de Verwendag ook de vluchtelingen in de 
watten gelegd en in de Week van de Smaak wordt er samen 
gekookt. In het kader van de Jeugdboekenweek 2012 organi-
seerde Comeet (Cultuuroverleg Meetjesland) een spaaractiespel 
waarbij de opbrengst gebruikt werd voor de aankoop van kin-
der- en jeugdboeken voor de kinderen in het opvangcentrum. 
Niet-begeleide-minderjarigen van het centrum krijgen verder 
een rondleiding in de bib en er is een afspraak met het cen-
trum dat de vluchtelingen internet in de bib kunnen gebruiken. 
Al deze acties maken dat de vluchtelingen de weg naar de bib 
makkelijker vinden. Zo komen de jongeren er graag en gaan ze 
veel naar de bib om er te lezen of te ontspannen. 
> contact: Martine Vermeire en Vivianne cauwels, bibliotheek@eeklo.be

Bib Brugge
De bib in Brugge en het opvangcentrum van het Rode kruis 
werken samen rond heel wat activiteiten. Er is een structu-
rele afspraak met het opvangcentrum zodat de bewoners van 
het centrum in de bib op internet kunnen. Op Gedichtendag 
wordt er telkens een voorstelling geprogrammeerd in het cen-
trum. Bibgebruikers kunnen er kennismaken met de bewoners 
van het centrum en er samen genieten van een literaire avond. 
Tijdens de Jeugdboekenweek verwelkomt de bibliotheek elk 
jaar tientallen auteurs, illustratoren, muzikanten, acteurs, ver-
tellers én honderden kinderen en volwassenen op het Groot 
Brugs Jeugdboekenfeest. Het gratis feest staat garant voor een 
dag vol verrassingen voor het hele gezin. Al vier jaar gaat er 
een voorstelling door in het opvangcentrum en worden er ook 
creaworkshops georganiseerd voor de kinderen in het centrum. 
Tijdens de vakanties organiseert de bib vakantieopvang met 
crea-ateliers en voorleessessies voor de vluchtelingenkinderen 
in het centrum en kinderen uit kansarme gezinnen. Hiervoor 
werken ze samen met het OCMW. En in het kader van uitwijken, 
een stadsfestival om cultuur naar de Brugse wijken te brengen, is 
de Boekenwagen van de bib opgesteld aan het centrum. Verder 
zijn er ook rondleidingen voor scholen en OKAN-klassen om 

vluchtelingenkinderen en nieuwkomers wegwijs te maken in de 
bib. De goede samenwerking is verankerd in de werking sinds 
de directeur van het opvangcentrum lid is van de beheersor-
ganen van de bib.
> contact: Valerie logghe, valerie.logghe@brugge.be

Bib Deinze
De bib Deinze en het opvangcentrum van het Rode Kruis organi-
seren samen rondleidingen om vluchtelingen wegwijs te maken 
in de bib. De bib organiseert jaarlijks ook een lezingenreeks 
rond de vluchtelingenproblematiek. In 2013 gaven ondermeer 
Gie Goris, Maarten Zeegers, Koen Vidal en Afghaanse vluchte-
lingen uit het centrum duiding bij enkele brandhaarden van de 
wereldpolitiek. De conflicten in Syrië, Afghanistan en Congo 
kwamen aan bod. De activiteit was een groot succes en lokte 
veel bezoekers. 
> contact: Marianne dossche, bib@deinze.be

Bib Wingene
De bib van Wingene organiseerde in 2013 een Gedichtendag 
met gedichten van de inwoners van Wingene en de vluchte-
lingen van het opvangcentrum van het Rode Kruis in de buurt. 
Iedereen kon een gedicht opsturen. De geselecteerden lazen het 
voor in de bib die voor de gelegenheid werd omgetoverd tot 
een knusse huiskamer door de Kringwinkel Tielt. Alle gedich-
ten kregen een plekje op een gedrukte bladwijzer die als aan-
denken werd uitgedeeld. Ook vluchtelingen uit het opvangcen-
trum van het Rode Kruis schreven gedichten en droegen ze 
voor. Tussendoor werd er muziek gebracht door muzikanten 
uit Wingene en uit het opvangcentrum. Van de gedichten werd 
een boekje gemaakt om uit te delen.
> contact: christine Fransoo, bibliothecaris@wingene.be

Bib grobbendonk
Tijdens de Vredesweek vorig jaar werd er in de bibliotheek voor-
gelezen uit Gevlucht uit Tibet van Righton en Koene (Lemniscaat, 
2009) voor kinderen van de 3e graad basisonderwijs. Een bij-
zondere ontmoeting met 5 verhalen van vluchtelingkinderen. 

Bib St-Amandsberg
Geef mensen die gevlucht zijn en in jouw gemeente wonen 
een plek in de bib. In Sint-Amandsberg organiseerde de bib 
recent een tentoonstelling en workshops met twee kunstenaars-
vluchtelingen die er ook wonen. Tentoonstelling met werk van 
de beeldende kunstenaars Gulzjamilja Angarova (schilderes) 
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uit Kazachstan & Kamal Mohammed (schilder-kalligraaf) uit 
Pakistan. De bibmedewerkers leerden Kamal kennen als een 
trouwe bezoeker van de bibliotheek en wilden zijn werk ten-
toonstellen voor de buurt. Hij had ook contact met Gulzjamilja 
die ook werd uitgenodigd. 
> contact: karin.roelants@gent.be en nathalie.Beernaert@gent.be

Bib Ninove
Iedereen is welkom in de bib! Toen Amir Jafari in november 2013 
samen met zijn broer en vader van Geraardsbergen naar het kin-
derparlement in Brussel stapte, wandelden ze de bib van Ninove 
binnen. Het werd een warme tussenstop. De Jafari’s vroegen of 
ze welkom waren in de bib. Het antwoord luidde: de bib is er 
voor iedereen, ongeacht welke overtuiging, geloof of nationali-
teit je hebt. Het werd een gezellige babbel over de situatie van 
de familie die dreigt te worden teruggestuurd. Vader Jafari en 
zijn twee zonen, die al enkele jaren in België verblijven, verrasten 
ons door hun welsprekendheid, gedrevenheid en de vredevolle 

manier waarop ze hun situatie willen aankaarten. Dat de bib er is 
voor iedereen, werd ook onmiddellijk in de praktijk gezet: beide 
zonen surften nog een kwartiertje op onze pc’s. 
> contact: koen.desmet@ninove.be

Bib Overpelt
De bibliotheek van Overpelt organiseert een jaarlijkse vertelna-
middag in het opvangcentrum tijdens de zomervakantie voor 
kinderen van 3 tot 12 jaar. Zowel kinderen van het opvangcen-
trum, van de Gemeentelijke speelpleinwerking en van de buiten-
schoolse kinderopvang nemen eraan deel en individuele kinde-
ren zijn ook welkom. Er wordt gewerkt in 3 leeftijdsgroepen. Er 
wordt een verhaal verteld dat past binnen het ruime thema van 
ontwikkelingssamenwerking, duurzaamheid, vluchtelingen, … en 
er is een verwerkingsmoment. De verwerking is divers: een spel, 
knutselen, dansen, … 
> contact: ann severens, ann.severens@overpelt.be
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