Vluchtelingen in Nederland

Vluchtelingen uit

Bewoners van een

Oekraïne

opvangcentrum

Inmiddels zijn er al meer dan 4 miljoen
mensen gevlucht voor de oorlog in Oekraïne. De meeste mensen komen terecht
in buurlanden zoals Polen, Hongarije en
Roemenië. Er zijn ook vluchtelingen die
in veiligheid gebracht worden in Nederland. Bijvoorbeeld bij mensen thuis.
Maar de meeste vluchtelingen komen
terecht in een opvangcentrum. Dit is
een plek waar vluchtelingen tijdelijk
verblijven. Ze eten en slapen hier,
kunnen meedoen aan activiteiten en
worden geholpen met de eerste stappen
die ze moeten zetten om in Nederland te
blijven. De organisatie die ervoor zorgt
dat dit goed geregeld wordt heet het
Centraal Orgaan Asielzoekers (COA).
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In zo’n opvangcentrum wonen mensen
die gevlucht zijn van over de hele wereld.
Zij vluchtten uit landen die voor hen
onveilig zijn, bijvoorbeeld door oorlog
of politiek vervolging. Ze komen onder
andere uit Syrië, Jemen, Eritrea, Somalië,
Algerije en Turkije. En nu komen er dus
veel mensen uit Oekraïne bij.

Gevluchte kinderen
gaan vrij snel na aankomst naar school.
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Je land achterlaten
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Voor de meeste mensen is vluchten
heel moeilijk. Je laat je land, de plek
waar je bent opgegroeid, achter. Je
moet familie en vrienden missen. In het
land waar je heen vlucht spreek je de
taal niet en heb je niet meteen werk. In
Nederland is er wel een wet die ervoor
zorgt dat kinderen meteen naar school
kunnen. Gelukkig maar, want zo kunnen
zij meteen contact maken met kinderen
van hun leeftijd.
Geen mens
is illegaal

Schrijf of teken een
welkomstboodschap
Voor gevluchte kinderen en hun ouders
is het leven in Nederland soms best
eenzaam. Zeker in het begin. In een
nieuw land moet je overal aan wennen.
Schrijf of teken een welkomstboodschap
voor de mensen in de opvangcentra.
Amnesty verzamelt de brieven en
verspreid ze over verschillende opvangplekken in Nederland.

“Welkom in Nederland!
Ik hoop dat je je hier snel
thuis voelt.”
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Wat kan je schrijven?
Het is fijn als je in je boodschap laat
weten dat je aan ze denkt en ze steunt.
Dat kan in het Nederlands, maar ook
in het Engels. In de opvangcentra zijn
begeleiders die helpen met de boodschap te vertalen als mensen de taal
nog niet zo goed begrijpen.
Schrijf bijvoorbeeld:
• Welkom in Nederland! Ik hoop
dat je je hier snel thuis voelt.
- Welcome in the Netherlands!
I hope you feel at home here soon.
• Veel sterkte met je verblijf hier.
- Good luck with your stay here.
• Blijf sterk!
- Stay strong!
STUUR JE WELKOMSTBOODSCHAP
NAAR:
Amnesty International
Afdeling Educatie
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam

