Vrijwilligerswerk biedt een enorme ondersteuning in het werk met mensen in
kwetsbare posities. De aanwezigheid, gastvrijheid, bereidwilligheid, het
contact, de sociale netwerken, warme momenten zijn enorm waardevol en
kunnen het zware en lange integratieproces verlichten. Zeker wanneer je als
vrijwilliger een goed beeld hebt van wat er speelt in het leven van de mensen
die je begeleidt en waar voor hen de moeilijkheden liggen. Hierbij kan Caritas
Vlaanderen helpen met de basisvorming voor vrijwilligers.
We stellen jullie een vorming van één dag voor, die je als vrijwilliger
voorbereidt op je engagement om vluchtelingen te begeleiden. Via
participatieve methodieken en praktijkgerichte casussen, helpen we de theorie
en kaders ook om te zetten naar de praktijk.


Verloren in het jargon en fake news dat verspreid wordt rond de
asielprocedure? Hoe zit het nu écht? We overlopen samen met jullie de
Belgische procedure en we duiden aan waar de moeilijkheden zitten die
mensen die internationale bescherming aanvragen (‘asielzoekers’) tegen
komen. We klaren ook de gebruikte terminologie en de verschillende instanties
die actief zijn in de asiel- en migratiesector helemaal voor u uit.

Wat gebeurt er eenmaal iemand erkend wordt als vluchteling of subsidiaire
bescherming krijgt? Wat zijn de volgende stappen en vooral de valkuilen voor
nieuwkomers in de Belgische samenleving?
We bekijken het moeilijke integratieproces en de visie van Caritas hierop,
gebaseerd op het Housing First-principe.

Bij sociale engagementen is het belangrijk dat er aandacht wordt gevestigd op de
persoonlijke ruimte van de betrokkenen en de grenzen hiervan. We bekijken
samen hoe deze we ruimte kunnen inschatten bij de ander en we de onze goed
kunnen aangeven.

4.
Onze eigen “culturele bril” geeft vaak een vervormde (reeds geïnterpreteerde)
weergave van de werkelijkheid. Hoe kunnen we dit proberen te voorkomen? We
gaan samen dieper in op percepties, stereotypen en vooroordelen.

Veel mensen hebben schrik om ‘foute’ dingen te zeggen en te doen wanneer ze
met mensen van een andere cultuur omgaan. Hoe kunnen we deze
ongemakkelijke situaties proberen te vermijden in de toekomst? Samen
onderzoeken we onze eigen referentiekaders en de verschillen met andere
culturen. We bekijken wat de beste aanpakken zijn om deze verschillen te
overbruggen om op goede voet te starten met een begeleiding.


WANNEER? Vorming van 1 dag op verschillende data
 Zaterdag 14 maart van 10u30 tot 16u30
 Zaterdag 25 april van 10u30 tot 16u30
 Zaterdag 16 mei van 10u30 tot 16u30
 Zaterdag 20 juni van 10u30 tot 16u30
WAAR? Caritas: Liefdadigheidstraat 43, 1210 Brussel
TAAL: Nederlands of Frans (in functie van de inschrijvingen)






Vrijwilliger bij Caritas: gratis
Kortingstarief: €5 (student, werkzoekende, vervangingsinkomen, gepensioneerd)
Standaardtarief: €15
broodje inbegrepen in de prijs


Via mail naar volontaires-vrijwilligers@caritas.be of per telefoon op de
nummer +32 (0) 471 84 02 99.


Nog vragen of wil je bijkomende info? Kijk op onze site
https://caritasvlaanderen.be/nl/vormingen,
Of contacteer ons via : senne.mertens@caritas.be of +32 (0) 471 84 02 99

Liefdadigheidstraat 39
1210 Brussel
Tel: +32 (0)2 608 00 76
volontaires-vrijwilligers@caritas.be

