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"Ik wachtte maar totdat de dag voorbij was 
en de volgende dag was precies hetzelfde."

WEERGAVE



NIEUWSVergeten
Je kunt de plaatsnaam 
Ter Apel niet noemen 
zonder te denken aan rijen 
asielzoekers. Ter Apel werd hét 
symbool van een asielsysteem 
dat helemaal verstopt lijkt te 
zitten. Maar het beperkt zich 
niet alleen tot Ter Apel.
Onze medewerkers zien ook 
overvolle azc's in Luttelgeest, 
Katwijk, Amsterdam, Burgum, 
Schalkhaar, Amersfoort, 
Zutphen, Gilze en andere 
plaatsen. En het gaat niet in de 
eerste plaats om een verstopt 
systeem, maar er wonen 
mensen. Echte mensen.

Het zijn bovendien mensen 
die moe zijn van het wachten: 
op de asielprocedure, een 
huis, gezinshereniging. Deze 
mensen zijn bijna vergeten 
dat ze ooit kok, arts of 
boekhouder waren. Ze voelen 
zich nu alleen nog maar 
asielzoeker. Vaak moeten ze 
maanden - soms zelfs jaren 
- in spanning wachten op 
een positieve of negatieve 
beslissing van de overheid. 
Deze onzekerheid kruipt in 
je. Dat is niet goed voor je, 
zeker niet als je tegelijkertijd 
te maken hebt met trauma of 
zorgen over je familie. 

Betekenisvolle contacten om 
de spanning te verminderen, 
ontbreken vaak in het azc. 
Familie is niet in de buurt en 

met degenen die er wel zijn 
kunnen ze vaak niet goed 
communiceren; iedereen op 
het azc kampt met dezelfde 
problemen als zij. Bovendien 
staat een azc niet zelden op 
een afgelegen plaats. Je kunt 
je als asielzoeker door God 
vergeten voelen.

Maar door God vergeten 
zijn, bestaat niet. Dát moeten 
asielzoekers voelen en 
weten. Dáárom gaan we naar 
de azc's. Dáárom leggen 
we pastorale bezoeken af. 
Dáárom organiseren we 
maaltijden, sportavonden, 
bijbelstudies en nog veel 
meer. Dáárom worden we 
vrienden.

Het is bijna advent. Dat is de 
tijd van wachten op een God 
die mensen niet voor niets 
laat wachten. We wachten op 
een God die de mens schiep 
en zelf(s) mens werd. 
 
Mens - mijn medemens op 
het azc. Hij kent alle facetten 
van je mens-zijn. Hij kent jou. 
Wacht hoopvol, want door 
God vergeten bestaat niet.
Jan Pieter Mostert
directeur

Gave maakt kerken en christenen bewust 
van de roeping om vluchtelingen een 
thuis te bieden. Gave helpt christenen 
om vluchtelingen in Jezus’ naam te zien 
en lief te hebben.

De stichting aanvaardt Gods Woord, de 
Bijbel, als grondslag voor haar handelen.
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Nieuwe asielopvang
Om de overvolle asielopvang te ontlasten, 
worden op veel plekken nieuwe locaties 
geopend. Vaak is dit tijdelijk en kleinschalig.
Gave stimuleert christenen om deze vluchtelingen 
een warm welkom te bieden, ook als de periode 
maar kort is. Gave heeft een startpakket 
ontwikkeld met tips en bruikbare ideeën.
Dit is gratis te bestellen of online te bekijken.
Op 1 december kunt u deelnemen aan ons gratis 
webinar 'Nieuwe buren, nieuwe avonturen'.

Ontmoetingsdag Eritreeërs
Zaterdag 19 november organiseert Gave een 
ontmoetingsdag voor christenen die contact 
hebben met Eritreeërs. Dit is een dag vol tips, 
toerusting en gebed. Locatie is in regio Utrecht.

Trainingsdag
Vanwege de coronamaatregelen was er 
de afgelopen twee jaar geen trainingsdag 
voor iedereen die (interesse in) contact met 
vluchtelingen heeft. In 2023 hopen we deze dag 
weer te organiseren. Op onze website vindt u 
binnenkort de datum en meer informatie.

gave.nl/ontmoetingsdagwg

gave.nl/kardemomwg 

gave.nl/trainingsdagwg



Uitgestelde verwachting krenkt het 
hart, maar een vervuld verlangen

is een boom des Levens.
Spreuken 13:12
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Ze willen niet herkenbaar zijn. Daarom 
gebruiken we schuilnamen. De mannen  
op de foto's zijn niet degenen die we 
hebben gesproken.

Vluchteling zijn in Nederland, hoe is dat? Twee mannen vertellen over hun tijd van wachten
in een Nederlandse opvang en wat die onzekerheid met hen doet.

George (38) en zijn gezin worden met de dood bedreigd door hun streng-islamitische familie. Ze besluiten te vluchten en 
komen bij toeval in Nederland terecht. Yousef (52) vluchtte voor oorlogsgeweld in zijn land. Zijn gezin bleef achter in de hoop 
dat ze later zouden kunnen komen. “Vluchten was risicovol, maar blijven ook. Het was kiezen tussen twee kwaden."

Yousef wordt in Nederland 
opgevangen in een groot tentenkamp 
zonder enige vorm van privacy. “Het 
was druk en rumoerig. Je hoorde alles, 
zelfs de toiletgang”, blikt hij terug. 
Tussen die honderden vreemdelingen 
mist hij zijn gezin. Bovendien duurt de 
procedure lang. In ruim anderhalf jaar 
tijd verhuist hij vervolgens acht keer 
naar een andere opvanglocatie.

George en zijn gezin blijven ruim 
anderhalf jaar in het aanmeldcentrum
in Ter Apel. “Ik zag andere 
vluchtelingen komen en weer gaan, 
maar wij bleven maar wachten. Er 
zat geen beweging in”, zucht hij. 
Het zorgt voor veel spanning en 
slapeloosheid. Tot overmaat van ramp 
ontdekt hij dat de geheime dienst hen 
zelfs in Nederland op het spoor is. Dit 
verlamt hem. “Ik werd er moe van en 
besefte: waar ik ook in de wereld ben, 
ik ben overal onveilig. Ze weten me 
altijd te vinden.”

Elke dag hetzelfde
Yousef raakt door de onzekerheid 
en het gemis van zijn familie 
gedeprimeerd. “Elke dag liep ik 
naar de balie om te kijken of er 
post was van de Immigratie- en 

Naturalisatiedienst. Verder had ik niets 
te doen. Ik wachtte maar totdat de 
dag voorbij was. En de volgende dag 
was precies hetzelfde”, beschrijft hij 
deze periode. 

Schuldgevoel
“Ik begon me op zeker moment af te 
vragen, waarom ik eigenlijk gevlucht was. 
Het was in mijn land niet gemakkelijk, 
maar hier ook niet.” Na verloop van tijd 
wilde Yousef ook geen contact meer met 
zijn familie. “Wat moest ik vertellen? Ik 
voelde me een loser. Bovendien kreeg ik 
een schuldgevoel: wat had ik mij en mijn 
gezin aangedaan? Je ziet gewoon geen 
licht aan de horizon.”

Tijd doden
Om de tijd te doden, besluit Yousef de 
Nederlandse taal te leren. “Maar het 
lukte me niet goed om het in me op te 
nemen. Mijn hoofd zat vol.” 
Omdat hij goed Engels spreekt, 
biedt hij aan om te tolken en gaat 
bijvoorbeeld met vluchtelingen mee op 
doktersbezoek. Ook kan hij op sommige 
azc’s naar een locatie buiten de opvang 
waar activiteiten worden aangeboden. 
“Dan heb je iets te doen en krijg je weer 
wat lucht.”

LANGDURIG WACHTEN OP ZEKERHEID
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LEES VERDER!
Nieuwsgierig geworden hoe  
het met Yousef verder is 
gegaan, waar zijn gezin is en 
hoe hij zijn dagen nu doorkomt?

Lees dan verder op  
onze website:  
gave.nl/yousefwg 
of scan de  
QR-code

“Vluchten
was risicovol,

maar blijven ook.
Het was kiezen 
tussen twee
kwaden."

Uitnodiging kerkdienst
George, die gematigd moslim is, wordt 
door een christen uitgenodigd voor een 
kerkdienst en besluit mee te gaan. 
“Dan was ik er tenminste even uit.”
Hier krijgt hij een Bijbel in zijn eigen taal 
en gaat erin lezen. “Ik voelde liefde voor 
de Bijbel, maar begreep niet alles. Ook 
worstelde en twijfelde ik en dacht: gebed 
is nooit genoeg.”

Als hij met zijn gezin naar een ander azc 
verhuist, komt hij in contact met een 
gelovige die hem bijbelstudie geeft. 
Stap voor stap krijgt hij het Evangelie 
uitgelegd en begint het beeld van de 
liefdevolle Vader te begrijpen. “Ik ben zelf 
vader en heb ook kinderen. Bovendien 
zag ik verschil in gedrag; moslims waren 
niet altijd te vertrouwen, christenen wel. Ik 
zag Christus door hen heen.”

In het azc kan hij niet vrij over zijn 
nieuwe geloof praten, maar zijn 
omgeving merkt de verandering in zijn 
gedrag.“Ik ben rustiger en liefdevoller 
geworden. Voorheen rookte en dronk ik 
veel. Dat doe ik nu niet meer en ik slaap 
weer goed. Ik heb geen slaapmedicatie 
meer nodig.” 

Angst en zorgen
Dan klaart zijn gezicht op en zijn ogen 
beginnen te stralen. “Mijn angst en 
zorgen zijn weg. De liefde van Christus 
geeft een goed gevoel. Dat wil ik 
iedereen vertellen!” Zijn situatie is 
echter nog steeds onzeker; de kans 
bestaat dat hij met zijn gezin wordt 
teruggestuurd naar hun land van 
herkomst. “Maar ik ben niet bang meer. 
Ik weet dat mijn toekomst veilig is in 
Gods hand.”

Tekst: Anna Klappe
Foto's: Marit Anker



Het kan niemand in Nederland zijn ontgaan: de schrijnende beelden van de opvang 
van vluchtelingen in Ter Apel. Of eigenlijk het gebrek aan opvang. Honderden 
ontheemden wachtten afgelopen zomer dagelijks buiten de poorten van het landelijke 
aanmeldcentrum op onderdak, eten en medische verzorging. Maar het meest van alles 
op een adequaat handelen van de overheid. Eind augustus besluiten kerken in de regio 
in actie te komen. De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Leek bood drie weken lang 
onderdak aan veertig vluchtelingen.

OVERVOLLE OPVANG TER APEL
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“Toen ik met een ouderling en 
diaken op zaterdagmiddag naar 
het spoedoverleg ging dat INLIA* 
organiseerde, vroeg ik me oprecht 
af: wat kunnen wij daar nou concreet 
aan doen?”, bekent dominee Tom 
Waalewijn van de Gereformeerde Kerk 
Vrijgemaakt in Leek. 

Zijn gemeente is ruim zeventig 
kilometer verwijderd van het 
aanmeldcentrum in Ter Apel. “Er 
sliepen op dat moment inmiddels 
zevenhonderd vluchtelingen buiten als 
gevolg van het beleid van de overheid 
en het COA. De mensen zaten onder 
de schurft en er was geweld. Het was 
gewoon een bende, een gênante 
vertoning”, klinkt het verontwaardigd.

Bedden tellen
Als tijdens het overleg de concrete 
vraag wordt gesteld wat de kerken 
kunnen doen, gebeurt er iets bij de 
predikant. “Ik begon ineens in mijn 
hoofd te tellen hoeveel bedden er 
in ons kerkgebouw zouden passen. 
Vervolgens tikte ik de ouderling naast 
mij aan en hij bleek precies hetzelfde 
te denken, ” blikt Waalewijn terug op 
dat beslissende moment. “We kunnen 
als kerken toch niet wegkijken als er 
iemand in de greppel ligt?”, vraagt hij 
retorisch.

Ze laten er geen gras over groeien 
en gaan onmiddellijk over tot actie. 
Onderweg naar huis bellen ze vanuit 
de auto een aantal mensen van de 
kerk op om een taakgroep te vormen. 
“Diezelfde avond zaten we bij elkaar. 
Natuurlijk hadden we ook onze vragen: 
wie zijn het, wat moeten we daarmee 
en moeten we dat wel willen? Zitten de 
vluchtelingen onze gemeenteleden dan 
niet in de weg op zondag in de kerk?”

Wat zou Jezus doen?
Ondanks al deze vragen, besluiten 
ze toch ervoor te gaan. “Want de 
allerbelangrijkste vraag was: vinden we het 
normaal dat mensen, die recht hebben 
op een goed asielproces, buiten moeten 
slapen? Wat zou Jezus hebben gedaan? 
Dan komt Mattheüs 25 in mijn gedachten: 

“We kunnen als kerken 
toch niet wegkijken 
als er iemand in de 

greppel ligt?”
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Tekst: Anna Klappe
Foto's: Marit Anker

‘‘Wat je aan de minste van Mijn broeders 
hebt gedaan, dat heb je Mij gedaan'. 
En dan is er ook de gelijkenis van de 
Barmhartige Samaritaan. Maar welke 
vragen je ook hebt; je moet gewoon hulp 
bieden.”

Veel vrijwilligers
De volgende morgen delen ze hun 
beslissing mee in de zondagse 
samenkomst en doen een oproep voor 
vrijwilligers. “De reacties waren heel 
positief. Vijftig gemeenteleden meldden 
zich direct aan, de volgende dag waren 

het er al 120.” 

Dezelfde avond nog komen er veertig 
vluchtelingen naar Leek. In allerijl richten 
de vrijwilligers drie bijzalen van de kerk 
in als slaapvertrekken. Twee andere 
zalen krijgen een nieuwe bestemming 
als eetzaal en recreatieruimte. 
“De gemeenteleden verzamelden 
beddengoed en handdoeken en 
kookten pannen met soep. Een rustdag 
kon je die zondag niet meer noemen."

Andere schapen
Vervolgens neemt de 'herder' dagelijks 
een kijkje bij zijn 'schapen uit een andere 
stal’. “Dan zie ik ze liggen en denk: wat 
hebben ze meegemaakt? Hoe zijn ze in 
Ter Apel gekomen? Sommigen hebben 
alles achtergelaten en hebben nu niks 
meer. Anderen zijn bij het aanmeldcentrum 
beroofd.” Het raakt hem. “In Nederland 
horen we 'gelijk’ te zijn, maar dat is niet 
zo. Zij zijn ‘per ongeluk' in een ander land 
geboren met minder kansen. Dat grijpt me 

elke keer weer aan.”

Open hart
De aanwezigheid van de buitenlandse 
gasten beperkt zijn gemeente in de eigen 
activiteiten. De zalen kunnen hierdoor niet 
meer worden gebruikt voor bijvoorbeeld 
bijbelstudies en vergaderingen. “Maar we 
kregen uit het dorp veel steun en hulp om 
onze activiteiten elders te laten doorgaan.” 
Het is voor hem ook geen reden om het 
niet te doen. “Dit hoort ook bij kerk-zijn. 
Als christen moet je je ogen en je hart 
openstellen voor wie er op je pad komt."

Overigens zijn niet alle gemeenteleden 
enthousiast, weet Waalewijn. “Dat 
wordt natuurlijk ook versterkt door het 
politieke debat. Er is een groep die 
bewust spreekt van ‘gelukszoekers’ 
en ‘veiligelanders’. Dat zijn harde 
woorden. Maar vluchtelingen zijn 
medemensen die op zoek zijn naar 
geborgenheid en veiligheid. Net als 

wij.”

De dominee wijst hierbij op het karakter 
van God. “God is Almachtig. Als Hij 
spreekt, kan Hij geweld gebruiken.
Maar toch kiest Hij daar niet voor; Hij 
spreekt juist met liefde en genade. Jezus 
ging ook niet tegen zondaars tekeer, maar 
ging zitten naast degenen die het nodig 
hadden. Hij is er voor je. Dat is ons grote 
voorbeeld.”

*INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale 
Initiatieven met Asielzoekers) in Groningen 
helpt asielzoekers en vluchtelingen in 
nood. Bij deze organisatie zijn meerdere 
geloofsgemeenschappen aangesloten, 
waaronder de Gereformeerde Kerk 
Vrijgemaakt in Leek.
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Veel vluchtelingen wachten lang in het azc. Ze zijn onzeker over hun toekomst en hebben vaak 
angst over de oorlog of pijnlijke situatie in land van herkomst. Hoe kun je vluchtelingen helpen in 
deze onzekere wachttijd? 
Ga even – denkbeeldig - zitten naast een vluchteling in de wachtkamer. Pak uw mobiel en ontdek 
hoe u praktisch en liefdevol tot steun kunt zijn. Hebt u geen QR-scanner? Kijk dan op onze pagina: 
gave.nl/wachtkamerwg

WACHTKAMER
IN DE
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GAVEdonateurs

OUDPAPIERACTIE
De Protestantse Gemeente Kampen zamelde onlangs oud 
papier in en doneerde de opbrengst van 1.900 euro aan 
Gave. Geweldig: recyclen en tegelijk geld ophalen voor 
vluchtelingen in Nederland!

ACCEPTGIROKAART VERDWIJNT
MAAR U KUNT ONS BLIJVEN STEUNEN!
Uw bank stopt per 1 juni 2023 met de verwerking van 
acceptgiro’s.  Als u via internetbankieren of QR-code steunt 
dan verandert er niets voor u. Wanneer u gebruikt maakte  
van de acceptgirokaart vraagt het enige aanpassing om ons 
te steunen. 

We sturen met onze mailings per post in de toekomst 
een machtigingskaart mee. Hierop kunt u aangeven ons 
eenmalig te willen steunen met een bedrag naar keuze. U 
kunt ook kiezen voor vaker geven, zodat u met één keer 
invullen, meerdere donaties regelt. Wilt u niet wachten op de 
machtigingskaart per post? U kunt het nu al online regelen via 
onze website

gave.nl/giftwg

PERIODIEK SCHENKEN
Geeft u regelmatig een gift aan Gave? Dan is een periodieke 
schenking wellicht aantrekkelijk. U tekent dan een 
overeenkomst om minimaal vijf jaar elk jaar eenzelfde bedrag 
te schenken. Hiermee zijn uw schenkingen geheel aftrekbaar 
van uw belastbaar inkomen. U kunt dit eenvoudig regelen via 
onze website.

gave.nl/periodiekgevenwg

RUGTASACTIE GOED GESLAAGD
Wat een succes was het dit jaar!
Bijna 3000 kinderen op twintig 
azc's konden we blij maken met 
een rugtas vol met leuke schrijf- 
en knutselspullen en speelgoed. 
Lokale vrijwilligers hielpen met 
het uitdelen hiervan. Dank aan 
iedereen die heeft meegeholpen 
om de tasjes te vullen, te sorteren, 
te distribueren en uit te delen.
We zijn overigens op zoek naar een nieuwe coördinator voor 
de Rugtasactie. Bekijk het functieprofiel op onze website.

gave.nl/rugtasvacaturewg

INRICHTING HOUSE OF JOY ALMELO
Meubelmaker en inrichter ‘De Beleving, interieur en meer’ 
uit Amersfoort heeft voor het nieuwe House of Joy in Almelo 
gratis een aantal prachtige ontwerpen voor de inrichting 
gemaakt. We mochten hieruit een keuze maken, die De 
Beleving voor ons gaat uitvoeren. Bovendien doneert de 
meubelmakerij een aantal meubels uit hun eigen werkplaats. 
We zijn enorm dankbaar voor dit royale gebaar om House of 
Joy in Almelo een warme, veilige en welkome plek te maken! 



GAVEpraktijk

DOSSIERONDERZOEK BEKEERLING

Een advocaat benadert ons met een wat 
ongebruikelijke vraag. Hij begeleidt een Afghaanse 
jongedame die in Nederland asiel heeft aangevraagd 
omdat ze christen is geworden. Maar... ze is dan nog 
maar tien jaar oud. Marnix Visscher, jurist bij Gave, 
beschrijft deze case.

Toegegeven: dit is ook voor ons nieuw. Nog niet eerder hebben we 
een asielaanvraag van zo’n jong kind meegemaakt. De raadsman 
vertelt ons dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) lange tijd 
heeft geweigerd de asielaanvraag van Fatima* in behandeling te 
nemen. Uiteindelijk nemen ze een interview met haar af, maar haar 
aanvraag wordt afgewezen. De advocaat vraagt ons of wij eens naar 
deze zaak willen kijken. 

Geen eigen geloofskeuze
Eerst nemen we het dossier door. Het wordt ons al snel duidelijk, dat 
de IND er bij voorbaat vanuit gaat dat Fatima vanwege haar jonge 
leeftijd geen eigen geloofskeuze kan maken. Volgens de IND kan 
dat pas als iemand (bijna) volwassen is.

Uit het interview blijkt echter, dat Fatima een zelfbewust meisje is. Ze 
weet wat ze wil en terugkeren naar de islam hoort daar duidelijk níet 
bij. Ze heeft meerdere initiatieven genomen om zich te verdiepen in 
het christelijke geloof. Toch vindt de IND het niet nodig dat ze daar 
meer over vertelt. Hoe kunnen we dit aanpakken? 

We besluiten eerst advies in te winnen binnen ons (internationale) 
netwerk. Het blijkt dat de IND helemaal niet mag aannemen, dat er een 
minimumleeftijd is om een eigen geloofskeuze te maken. Integendeel: 
de IND had moeten onderzoeken hoever Fatima in haar ontwikkeling is.

Dossieronderzoek
De juridische afdeling van Gave onderzoekt 
jaarlijks zo'n tachtig tot negentig dossiers. 
Hiervoor worden we benaderd door de 
advocaat van de vluchteling of door een kerk 
of persoonlijk betrokkene die ons vraagt om 
mee te kijken naar de – vaak afgewezen – 
asielaanvraag. In de meeste gevallen zien we 
ondermaats werk bij de IND, maar soms ook 
bij de advocaat. Bij dertig procent van de 
dossiers weet de asielzoeker zelf te weinig 
te vertellen over zijn bekering en zijn nieuwe 
geloof. En heel soms zien we een bijzonder 
verhaal ook terugkomen in een ander dossier; 
dan is het wel duidelijk het verhaal niet klopt. 

Gave kent meerdere advocaten die (bekeerde) 
asielzoekers goed kunnen bijstaan. Onze 
juridische afdeling helpt u graag verder.

* Vanwege privacy is gekozen voor een andere naam en 
een foto uit het archief. Het meisje op de foto  
heeft geen enkele relatie met dit verhaal.
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Omdat er nog geen onderzoek is gedaan, laten wij de rechtbank 
weten dat wij dat onderzoek wel willen doen. We krijgen 
toestemming en met positief resultaat. Toch wijst de IND de 
asielaanvraag van Fatima opnieuw af... Intussen horen we van de 
advocaat dat Fatima het psychisch heel zwaar heeft.

Zaak voor de rechter
Weer wordt haar zaak voor de rechter gebracht met als gevolg dat 
de IND zijn werk moet overdoen. Deze keer neemt de IND wel een 
fatsoenlijk interview af. Het is indrukwekkend om te zien en te horen 
hoe overtuigend Fatima over haar christelijke geloof kan vertellen. 

Intussen zijn we echter al wel 2,5 jaar verder; zo lang  
duren de procedures bij de IND en de rechtbank. Hoewel de 
rechter tot spoed maant, duurt het nog ruim zes maanden voordat 
Fatima eindelijk haar verblijfsvergunning krijgt. Pas na meer dan 
vier jaar wordt aan Fatima eindelijk recht gedaan.

Webinars
In november geeft Gave gratis  
webinars over de juridische aspecten  
van de asielprocedure.  
22-11: Uitgeprocedeerd: wat nu?  
29-11: Asielprocedure en opvang.  
Meld u aan via de QR-code of gave.nl/juridischewebinarswg
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Bekeringen
Er zijn geen officiële cijfers bekend 
van asielaanvragen vanwege bekering. 
Uit ervaring weten we dat het er wel 
honderden per jaar zijn. De meeste 
bekeringen vinden plaats bij Iraniërs, 
gevolgd door Afghanen en Irakezen.

Proceduretijd
Wanneer de asielaanvraag in behandeling 
wordt genomen, start de procedure en 
daarmee de proceduretijd. Een asielprocedure 
neemt soms ook een jaar in beslag. Als er na 
afwijzing een beroepsprocedure wordt gestart, 
kan er nog een jaar bijkomen.

Wachttijd
De wachttijd voordat een asielaanvraag 
in behandeling wordt genomen liep de 
afgelopen jaren op tot meer dan twee jaar. 
Dit kwam door grote achterstanden bij de 
IND. Op dit moment nemen de wachttijden 
weer toe tot negen maanden of zelfs een jaar.

Risico
Vrijheid van godsdienst geldt ook voor 
kinderen. Als zij van geloof veranderen en 
daardoor gevaar lopen in het land waar ze 
vandaan komen, moeten ze ook asiel kunnen 
krijgen. Maar het risico bestaat dat ouders, 
van wie de asielaanvraag is afgewezen, 
hun kinderen 'naar voren schuiven' om 
alsnog asiel te krijgen. Dit kan een zware 
last op de schouders van het kind leggen. 
Gave ondersteunt daarom alleen een 
asielaanvraag, als duidelijk blijkt dat het kind 
echt een eigen geloofskeuze weet te maken.



Voor alleenstaande vluchtelingenmoeders en hun kinderen (t/m 8 jaar). 

Een weekend vol ontspanning en rust en God beter leren kennen. 

Opbouwend programma met bijbelstudie, creatieve workshops, muziek 
en een beautybehandeling. De kinderen volgen een eigen programma.

Vrijdag 10 t/m zondag 12 februari 2023

gave.nl/moederkindwg

Kent u een vluchtelinge die u dit gunt?
Nodig haar hiervoor uit! Aanmelding is 
mogelijk vanaf half december.

“Ik heb hier een liefde
leren kennen die ik in

mijn eigen land
nooit gekend heb.”

MOEDER-EN- 
KINDWEEKEND


