
Praktisch 
22 november 2017, 12u tot 13u30. 
Onthaal start vanaf 11u.
Kom zeker op tijd want er gelden verhoogde 

veiligheidsmaatregelen in het Vlaams Parlement. 

Breng uw identiteitskaart en een minimaal aan 

bagage mee want iedereen moet door de scanner.

We vragen u om de badge die u de dag

zelf van ons krijgt altijd zichtbaar te dragen.

uitnodiging

4 februari 2020
9.30-12.30u

gevolgd door broodjeslunch

Kinepolis Leuven
Zaal 4

Kinderrechtencommissariaat

voorstelling jaarverslag 

Leuvenseweg 86
1000 Brussel
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Een inkijk  
in de leefwereld van  

jonge Afghaanse 
vluchtelingen

Contact info
Jeroen Van Haevermaet

Theatre manager Kinepolis Leuven 
(Belgium) 

Kinepolis Leuven
Tel: +32 16 31 96 35

jvanhaevermaet@kinepolis.com
kinepolis.be

Minor-Ndako en het Kinderrechtencommissariaat nodigen u graag uit op 
4 februari voor de infodag met panelgesprek over de leefwereld van jonge 
Afghaanse vluchtelingen. Wat hebben ze nodig? Wat houdt ze tegen om te 
groeien? En hoe kunnen we tegenstrijdige bezorgdheden verzoenen? Vertrek-
kend van de beleving van jongeren zoeken we houvast, kansen en valkuilen.

Centraal staat het belevingsonderzoek van Davud Mirza. Hij sprak met 21  
Afghaanse jongeren die wettig in België verblijven en organiseerde een focus-
groep met de jongeren om zijn bevindingen te toetsen. Hij praatte ook met vijf 
experten. 

We verdiepen ons in vijf invalshoeken die belangrijk zijn voor wie met Afghaanse jongeren werkt 
of het beleid uittekent:
• Hoe ga je om met het spanningsveld tussen studeren, geld verdienen en voor de familie zorgen?
• Wat helpt Afghaanse jongeren bij hun ‘integratietrajecten’? Welke pijnpunten zien ze zelf?
• Wat ervaren Afghaanse jongeren als goede begeleiding? Hoe ontstaan conflicten en onderlinge 

spanningen?
• Hoe ondersteun je Afghaanse jongeren om hun rugzak te dragen? 
• Hoe willen Afghaanse jongeren zichzelf organiseren en een krachtig netwerk vormen? 

Davud Mirza leidt de verschillende invalshoeken in. U hoort panelgesprekken onder leiding  
van Phara de Aguirre en getuigenissen van Afghaanse jongeren en een pleegouder. 

De panelleden (O.V.):
• Karen Six, medewerker vorming en inhoudelijke thema’s Minor-Ndako
• Mustafa Onlen, educatief medewerker IC
• Griet Braeye, voogd van Afghaanse jongeren 
• Kathleen Collijs, leerkracht onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers 
• Ruth Kusé, coördinator OTA Antwerpen, interculturele bemiddeling en coaching
• Geertrui Serneels, Solentra
• Liesbet Wuyts, hulpverlener AOB Vilvoorde Projectmedewerker AOB Tervuren, CAW Vilvoorde
• Fabienne Crauwels, stafmedewerker Vreemdelingenbeleid bij de VVSG 

We sluiten af met een korte synthese door kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens. 

Daarna nodigen we u uit op de netwerklunch met broodjes.

Volg of reageer op twitter @KRcommissaris #KRCvluchteling  of via 

@minorndako en @kinderrechtencommissariaat

https://twitter.com/search?q=%40KRcommissaris&src=typed_query
https://www.facebook.com/minorndako/
https://www.facebook.com/kinderrechtencommissariaat/
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4 februari 2019, 9.30 – 12.30 u gevolgd door netwerklunch met broodjes

Onthaal start vanaf 9 u

Kinepolis Leuven (300 m van het station), Zaal 4, Bondgenotenlaan 145-149, 3000 Leuven

Met dank aan Kinepolis Leuven voor het gebruik van de zaal.

Stuur de uitnodiging gerust door naar andere geïnteresseerden.

Ons excuus als u de uitnodiging verschillende keren krijgt. Beschouw het als een teken dat we u er écht graag willen.

Praktisch 

Inschrijven vóór 30 januari 2020, via dit formulier    Klik hier 

Contact info
Kinepolis Leuven (300 m van het station) 
Zaal 4 
Bondgenotenlaan 145-149 
3000 Leuven

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WCugPMFbgESRvqm448mpvWNpQaCfg9xCouZwmTINiDJUQ1JVQU1ZVlk4SUs0TE5COTZINTZKWUtTUS4u

