Welzijnszorg LHBT-vluchtelingen
‘De eerste belangrijke stappen richting zelfredzaamheid’
Vluchtelingen verlaten hun thuisbasis, hun netwerk en hun ‘wereld’ om een beter bestaan op
te bouwen in een ander land. Als het gaat om vluchtelingen die homoseksueel, lesbisch,
biseksueel of transgender (LHBT) zijn, dan zijn ze uiterst kwetsbaar omdat hun geaardheid
en/of genderexpressie niet overal wordt geaccepteerd. Dit project richt zich op
ontwikkelingsmogelijkheden en empowerment van de LHBT identiteit van vluchtelingen.
Wij zijn ervan overtuigd dat vluchtelingen een goede aansluiting kunnen vinden bij projecten
zoals Prisma Groep, Veilige Haven, Maruf, Cocktail, UGOM en andere projecten. De Prisma
Groep focust zich op lotgenotencontact/empowernent van biculturele LHBT en het vergoten
van het sociaal netwerk, door middel van (thema)bijeenkomsten. Veilige Haven biedt
psychosociale hulp aan biculturele LHBT. Maruf richt zich op de positie van LHBT met een
Islamitische achtergrond. Cocktail is een maatjesproject, specifiek gericht op LHBTvluchtelingen. UGOM is een organisatie die homoseksualiteit bespreekbaar maakt onder
LHBT-vluchtelingen, door middel van maandelijkse themabijeenkomsten.
Het uitgangspunt is om reiskosten van LHBT-vluchtelingen in het hele land te vergoeden,
zodat ze kosteloos kunnen reizen naar de verschillende (thema)bijeenkomsten die worden
georganiseerd door bovengenoemde projecten. Door LHBT-vluchtelingen in contact te
brengen met andere burgers uit de samenleving kan de integratie op cultureel, sociaal en
politiek niveau bevorderd worden. Daarnaast richten wij ons ook op andere welzijnsbevorderende factoren, zoals psychische hulp, opleiding en overbrugging van taal en cultuur.
Het kernresultaat is om de zelfredzaamheid van LHBT-vluchtelingen te vergoten door
empowerment en sociale netwerken. Dit wordt in samenwerking met andere ketenpartners
gedaan. Wij hebben een groep van ongeveer 10 actieve vrijwilligers die zelf biculturele
LHBT’ers zijn en meerdere talen spreken, waardoor taalbarrières overwonnen kunnen
worden. Wij zullen ook investeren in (nieuwe) vrijwilligers die zelf LHBT-vluchteling zijn,
omdat wij ervaringsdeskundigheid als kracht inzetten.
Elke LHBT-vluchteling krijgt een zelfredzaamheidsplan waarin de doelen staan opgenomen
en wie de contactpersonen zijn. Daarnaast krijgen de vrijwilligers ook een plan waarin staat
wat er van hen verwacht wordt en op welke manier ze kunnen bijdragen aan resultaatgericht
werk. De samenwerkingspartners kunnen reiskosten declareren onder verschillende
voorwaarden. Op onze website geven we een overzicht van het project, de randvoorwaarden
en contactgegevens van de samenwerkingspartners.
Voor meer informatie, neem contact op met:
Fayaaz Joemmanbaks
E-mail: fayaazj@hotmail.com
Telefoon: 06 – 24 26 58 45

Yassin Lhaiba
E-mail: yassinlhaiba@gmail.com
Telefoon: 06- 30 64 19 00

Isjed Ijaz Hussain
E-mail: Isjed.Hussain@gmail.com

Dino Suhonic
E-mail: stichtingmaruf@gmail.com

Zie ook: www.vhutrecht.nl, www.prismagroeputrecht.nl en www.stichtingmaruf.com

