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VOORWOORD
De laatste jaren is er wereldwijd een toestroom van asielzoekers en vluchtelingen
door het conflict in Syrië. 90% van deze mensen wordt opgevangen door
buurlanden zoals Turkije, Pakistan, Irak en Libanon. De anderen zoeken een
nieuw leven in Europa. Landen zoals Duitsland, Tsjechië, Italië en Frankrijk vangen
75% van de vluchtelingen op die naar Europa trekken. Ongeveer 3% van deze
mensen komt terecht in België.
Deze vluchtelingencrisis zorgt voor heel wat uitdagingen. Een van de belangrijkste
uitdagingen is hoe wij deze mensen een volwaardige plek kunnen geven in onze
maatschappij. Sport kan hierbij helpen en dat is dan ook de reden waarom de Koninklijke
Belgische Voetbalbond, Pro League, L’ Association des Clubs Francophones de Football
en Voetbal Vlaanderen besloten om gezamenlijk een integratieproject in te dienen
bij Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers. In maart 2017
kreeg dit projectvoorstel groen licht van Fedasil. Enkele weken later lanceerden de
voetbalorganisaties het integratieproject "Iedereen op het veld" richting de voetbalclubs en
opvanginitiatieven.
Negentien voetbalclubs werden binnen dit project geselecteerd als pilootclub op basis
van een projectvoorstel dat zij hadden ingediend bij hun voetbalfederatie. Zij betrekken
vluchtelingen en asielzoekers in hun clubwerking en bieden hen kansen om zich verder te
ontplooien via voetbal. Hiervoor werken zij samen met de plaatselijke opvanginitiatieven
en sociale organisaties.
Deze goede praktijkengids stelt de lokale integratieprojecten van de voetbalclubs voor
aan het brede publiek. Iedere club legt zijn eigen accenten en biedt een antwoord op de
lokale noden van de opvanginitiatieven. Al deze mooie projecten tonen aan dat voetbal
effectief meer kan betekenen dan louter het spel op het veld.
Hopelijk kan deze goede praktijkengids nog meer voetbalclubs en opvanginitiatieven
inspireren om een samenwerking op te zetten binnen de eigen gemeente of stad.
Samen brengen we iedereen op het veld!
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1
VOORSTELLING
PILOOTCLUBS
“IEDEREEN OP
HET VELD”
In dit hoofdstuk stellen de pilootclubs hun integratieprojecten
voor. Er wordt telkens kort uitgelegd wat de club doet en
wat de toekomstplannen zijn voor 2018. Daarnaast geven
de clubs ook enkele tips mee voor hun collega’s die in de
toekomst een gelijkaardig project met de club & een plaatselijk
opvanginitiatief willen opstarten.
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VOORSTELLING PILOOTCLUBS IEDEREEN OP HET VELD

CLUBFICHE

WAT DOEN WE?

R.F.C SYRIANA

RFC Syriana is in 2016 ontstaan dankzij Adam Razok, een Syrische
vluchteling, die de droom had om hier in België een voetbalclub op te
richten waar elke vluchteling even aan de realiteit kan ontsnappen. In
samenwerking met een vrijwilliger zette hij de eerste stappen om zijn
droom te realiseren. Uiteindelijk hebben ze zich voor het voetbalseizoen
2017-2018 met twee teams kunnen inschrijven in de Antwerpse competitie
voor beloften en U17. Ze tellen momenteel al 53 leden waaronder 17
jongeren.

BADGE

PROVINCIE

ENKELE TIPS...

Het is een heel fijne en dankbare doelgroep om mee te werken. Hun vechtlust,
enthousiasme, gevoel van samenhorigheid
is heel groot en maakt hen als groep ook
sterk. De eisen die gesteld worden vanuit
de voetbalbond om een nieuwe club op
te richten zijn niet te onderschatten. De
richtlijnen en regels voor voetbalclubs zijn
redelijk strikt. Ook het financiële aspect blijft
een probleem voor echte integratie. vb. Bij
het spelen op verplaatsing, hebben niet alle
supporters de financiële mogelijkheden om
het inkomgeld te betalen. Hierdoor blijven
ze weg of verlaten ze het veld wanneer men
hen geld vraagt.

Hun doelstelling is om zin te geven aan hun lange asielwachttijd en via
het voetbal te participeren aan de samenleving. Door deel te nemen aan
de reguliere competitie met twee teams maken ze via het voetbal kennis
met Belgen. Ze willen met hun teams aan een positieve beeldvorming
werken en tonen dat vluchtelingen ook gewoon mensen zijn die graag
sporten samen met hun vrienden.
Deze unieke club biedt heel wat kansen aan haar leden zoals:
elkaar op het rechte pad houden, stimuleren om de taal te leren, een
gemeenschappelijk doel voor ogen hebben, nieuwe contacten leggen,
enz. Deze club wil ook de doorstroming van haar spelers naar een
reguliere voetbalclub faciliteren wanneer deze mensen een vaste
woonplaats toegewezen krijgen en ze zich meer thuis voelen in de
Belgische samenleving.

"Je kiest niet om vluchteling te zijn, je kiest er wel voor
om al dan niet een actieve vluchteling te zijn."
Adam, oprichter R.F.C. Syriana

WAT ZIJN ONZE TOEKOMSTPLANNEN?

RFC Syriana wil graag een eerste ploeg oprichten en hiermee deelnemen
aan de competitie. Zij krijgen ook vragen van dames voor het oprichten
van een damesploeg en hopen hieraan tegemoet te komen in de
toekomst. Daarnaast willen ze de spelers die verder willen investeren in
het voetbal de weg wijzen naar een opleiding als trainer, scheidsrechter,
veiligheidsadviseur, enz.
Tot slot is het hun wens om één vaste locatie te vinden voor hun club
waar zij zowel de trainingen als wedstrijden kunnen organiseren.
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VOORSTELLING PILOOTCLUBS IEDEREEN OP HET VELD

CLUBFICHE

WAT DOEN WE?

FC TURKSE RANGERS

De Turkse Rangers is een club waar er heel wat diversiteit aanwezig
is binnen de verschillende teams. Voor deze club is het belangrijk dat
iedere speler de kans krijgt om zich bij hen aan te sluiten. Al enkele jaren
hebben zij een goede samenwerking met het OCMW van Genk met wie
ze samen naar oplossingen zoeken om zowel jongeren als volwassenen
aan te sluiten bij de club. Ze organiseren geregeld eetmomenten in de
kantine waardoor de mensen meer met elkaar in contact komen. Naast het
aansluiten van asielzoekers en vluchtelingen wil de club ook inzetten op
het uitwerken van een diversiteitsbeleid dat uitsluiting niet tolereert.

BADGE

PROVINCIE

“Ik ben geen Maradona, maar ik word hier wel zo
behandeld.”
ENKELE TIPS...

speler, FC Turkse Rangers

De sportieve prestaties in een opleiding zijn
niet belangrijk. Het is veel belangrijker om
naar de menselijke kant te kijken en ze de
kans te geven om aan sport te doen en te
groeien binnen de club.

WAT ZIJN ONZE TOEKOMSTPLANNEN?

De club wil in de toekomst nog sterker inzetten op de community. Een
voetbalclub moet een gebeuren zijn waar elke inwoner zich thuis voelt.
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VOORSTELLING PILOOTCLUBS IEDEREEN OP HET VELD

CLUBFICHE

WAT DOEN WE?

K. BOKRIJK SPORT

K Bokrijk Sport zet al jaren in op de sociale functie van een club.
Tijdens het seizoen 2015-2016 hadden ze al in elke leeftijdscategorie
verschillende vluchtelingen die aangesloten waren bij de club. Dit jaar
hebben ze een nauwere samenwerking opgestart met de dichtstbijzijnde
opvangcentra in Lanaken en Houthalen-Helchteren om asielzoekers en
vluchtelingen een plaats te geven in hun club.

BADGE

PROVINCIE

WAT ZIJN ONZE TOEKOMSTPLANNEN?

K Bokrijk Sport wil iedereen de kans geven om te voetballen en wil een
betaalbare oplossing zoeken samen met het OCMW van Genk. Naast het
inzetten op spelers willen zij de kans bieden om binnen de club aan de
slag te gaan als vrijwilliger.
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VOORSTELLING PILOOTCLUBS IEDEREEN OP HET VELD

CLUBFICHE

WAT DOEN WE?

DARING MARIA-AALTER

Daring Maria Aalter werkt al meer dan 20 jaar nauw samen met het
opvangcentrum van het Rode Kruis in Wingene. Naast het opvangcentrum
hebben ze nog geen andere partners. De club is wel in gesprek met het
gemeentebestuur om te bekijken of er via deze weg extra ondersteuning
mogelijk is.

BADGE

PROVINCIE

ENKELE TIPS...

Geef mensen een kans om een sport te
beoefenen, want sporten helpt meer dan dat
een mens denken kan.

De jongeren uit het centrum krijgen de kans om zich aan te sluiten bij de
bestaande spelersgroepen van de club. Voor de volwassenen organiseert
de club aparte trainingen zodat zij eerst kunnen kennismaken met de
clubcontext en de clubwaarden. Nadien kunnen zij doorstromen richting
de beloften of het eerste elftal. Twee jongeren en vijf volwassenen van
het centrum kregen al de kans om te voetballen in de competitie van
Daring Maria Aalter.
Het opvangcentrum wordt ook uitgenodigd bij festiviteiten van de club,
zodat de bewoners extra contactmomenten hebben met de andere
clubleden. Zij hebben ook de mogelijkheid om de wedstrijden van de club
gratis bij te wonen. Diversiteit promoten is belangrijk voor Daring Maria
Aalter en maakt deel uit van hun clubvisie. Zo vinden ze het belangrijk dat
hun trainers openstaan voor diversiteit en zullen ze dit steeds bevragen
wanneer ze nieuwe trainers willen aanwerven.
WAT ZIJN ONZE TOEKOMSTPLANNEN?

Daring Maria Aalter zal ook in de toekomst de samenwerking met het
opvangcentrum continueren. Ze blijven in de eerste plaats inzetten op een
warm onthaal van deze mensen op de club zodat zij zich welkom voelen
en effectief geïntegreerd worden binnen de clubwerking. Op termijn willen
ze deze mensen de kans bieden om door te stromen naar de reguliere
teams van de club.
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CLUBFICHE

WAT DOEN WE?

KFAC WAARSCHOOT

KFAC Waarschoot is een club in Oost-Vlaanderen niet ver van het
opvangcentrum van het Rode Kruis in Eeklo. De club wil inzetten
op diversiteit en sociale samenhang. Een van de actiepunten is een
samenwerking met het lokale opvangcentrum.

BADGE

PROVINCIE

Momenteel zijn er een zestal jongeren aangesloten bij de club. De focus
ligt hier sterk op jeugd, maar indien er volwassenen interesse hebben om
zich te engageren binnen de club dan staan ze hiervoor open. Momenteel
zijn er drie volwassenen aangesloten die bij de beloften spelen.
Naast het inzetten op integratie als speler willen zij ook inzetten op
de promotie van vrijwilligerswerk door vluchtelingen en asielzoekers.
Sommige jeugdwedstrijden worden reeds gefloten door een jongen uit het
centrum. Zij bieden hem de nodige ondersteuning en attenties om hem te
motiveren.

ENKELE TIPS...

Het is belangrijk dat je deze mensen goed
ontvangt en opvangt. We hebben gemerkt
dat zij heel terughoudend zijn in het begin.
Het vraagt wat tijd om het ijs te doen
smelten.

“Ik voel me thuis op het veld!”
speler, KFAC Waarschoot

WAT ZIJN ONZE TOEKOMSTPLANNEN?

KFAC Waarschoot wil deze mensen verder integreren in de club. Het doel
is om nog meer jonge spelertjes aan te trekken en hun ouders ook te
betrekken bij de clubwerking.
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VOORSTELLING PILOOTCLUBS IEDEREEN OP HET VELD

CLUBFICHE

WAT DOEN WE?

SVE BAZEL

SVE Bazel tracht iedereen die zich wil aansluiten bij de club een
kans te geven binnen haar werking. Omwille van de haalbaarheid
beperken ze echter het aantal vluchtelingen of asielzoekers tot twee
per leeftijdscategorie. Dit omdat ze deze jongeren de best mogelijke
begeleiding willen aanbieden.

BADGE

PROVINCIE

Op dit moment zijn er twee jongens aangesloten bij de beloften. Deze
jongens krijgen extra ondersteuning en begeleiding van de hoofdtrainer.
De trainer zelf wordt eveneens vanuit de club ondersteund zodat hij deze
jongens optimaal kan begeleiden.
De club betrekt de jongens ook bij alle evenementen die zij organiseren.
Indien het om een eetgelegenheid gaat, voorziet de club een halalmaaltijd voor hen.
WAT ZIJN ONZE TOEKOMSTPLANNEN?

De club wil de mogelijkheid bieden aan de mensen uit het centrum om
zich in te zetten als scheidsrechter, afgevaardigde, supporter, T2 of een
andere vorm van vrijwilligerswerk.
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VOORSTELLING PILOOTCLUBS IEDEREEN OP HET VELD

CLUBFICHE

WAT DOEN WE?

OUD HEVERLEE LEUVEN

Oud Heverlee Leuven (OHL) organiseert in samenwerking met de OKANklas & Buurtsport Leuven elke woensdagnamiddag voor jongeren tussen 13
en 18 jaar trainingen onder de naam “Youth OHL-Worldteam”. De jongeren
krijgen de kans om in de uitrusting van OHL en onder begeleiding van hun
trainers wekelijks deel te nemen aan de voetbaltrainingen.

BADGE

PROVINCIE

ENKELE TIPS...

Het belangrijkste voor een duurzaam project
met deze doelgroep is het vinden van een
geëngageerd team die dit project samen
met ons wil en kan dragen. Contacten en
netwerken met de mensen van een stad of
gemeente horen hier zeker bij. De vraag
naar steun mag hier zeker gesteld worden.
Zowel in het begeleiden als in het ondersteunen van het project. Daarnaast kunnen we
ploegen alleen maar aanmoedigen om met
projecten te starten voor deze doelgroep. Je
zal zien dat dit arbeidsintensief is, maar dat
de dankbaarheid die je ervoor terug krijgt
ongelooflijk groot is. Deze mensen willen
vooruit in het leven en zijn gelukkig met elke
kans die ze krijgen.
VERHAAL CLUB

Als grootste voetbalclub van Vlaams-Brabant
willen we ons ten volle inzetten voor alle
bevolkingsgroepen uit onze maatschappij
in de ruime regio Vlaams-Brabant zodat zij
zich door middel van voetbal verder kunnen
ontwikkelen. Dit gebeurt o.a. door de branding van het welbekende merk OHL, onze
faciliteiten die we ter beschikking stellen, samenwerkingsverbanden met externe partners
en onze know-how op sportief en extra-sportief vlak (trainers, begeleiding, ...).

Naast het “Youth OHL-Worldteam” hebben ze eveneens het “Worldteam
OHL” opgericht. In samenwerking met het OCMW en de Stad Leuven
organiseren ze voor deze groep op dinsdag en donderdag een
voetbaltraining. Deze groep bestaat op dit moment uit meer dan 30
spelers.
Het hoofddoel van OHL is om deze jongeren en volwassenen een
zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden en dit binnen een professionele
omkadering. Zij krijgen tevens de kans om enkele wedstrijden van OHL bij
te wonen. Indien zij hiervoor interesse hebben, is het eveneens mogelijk
om als vrijwilliger ingeschakeld te worden binnen de club.
Een van hun spelers is kunnen doorgroeien tot U10 trainer en U21 trainer.
Dit biedt hem de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen en te
integreren binnen de clubwerking.

“Dankzij OHL krijg ik de kans om opnieuw actief bezig te
zijn met mijn favoriete sport als trainer. Daarnaast
geven ze mij de kans om mijn Nederlands zoveel
mogelijk te oefenen en nieuwe mensen te leren kennen.”
Ali, trainer OHL

WAT ZIJN ONZE TOEKOMSTPLANNEN?

OHL wil dit project verder uitbouwen en zal in 2018 enkele
vriendschappelijke wedstrijden organiseren. Dit om in de eerste plaats een
gemeenschappelijk doel voor ogen te hebben als groep, maar anderzijds
willen ze de spelers ook de kans geven om door te stromen naar andere
voetbalclubs uit de buurt.
OHL wil eveneens bekijken of het mogelijk is om taallessen te koppelen
aan de voetbaltrainingen. Dit in samenwerking met relevante lokale
partners.
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CLUBFICHE

WAT DOEN WE?

VERBROEDERING

Verbroedering Beersel-Drogenbos wil de toegang van asielzoekers
en vluchtelingen tot de voetbalclub faciliteren door extra in te zetten
op de samenwerking met OC Alsemberg (streefdoel: min. vijf spelers/
seizoen). Via de samenwerking met Minor-Ndako willen ze een aanbod
voor minderjarige vluchtelingen ontwikkelen (streefdoel: min. één speler/
seizoen). De club werkt eveneens samen met vzw De Rand om haar
communicatie met de doelgroep te verbeteren.

BEERSEL-DROGENBOS
BADGE

PROVINCIE

ENKELE TIPS...

Elke voetbalclub is een belangrijke sociale
actor in de lokale gemeenschap en kan meer
doen voor de gemeenschap. Het is meer dan
enkel resultaatgericht met voetbal bezig zijn.
In de huidige samenleving betekent dit ook
werken aan integratie en steun aan nieuwkomers (asielzoekers, vluchtelingen, nieuwe
inwoners, …) via participatie aan voetbal- en
andere activiteiten in de club. Zij maken deel
uit van onze gemeenschap, zowel vandaag
als morgen!

De club heeft ook aandacht voor de omkadering van deze mensen en
de organisatie van extra activiteiten. Zo organiseerde de club in 2017 een
eerste voetbaltornooi voor teams met vluchtelingen en dit in samenwerking
met Minor-Ndako. Daarnaast willen ze in samenwerking met vzw De
Rand vormingsmomenten organiseren rond duidelijke communicatie met
anderstaligen.
Het betrekken van vluchtelingen & asielzoekers als vrijwilligers is eveneens
een doelstelling binnen het project. Via de samenwerking met OC
Alsemberg streeft de club naar het inschakelen van één à twee vrijwilligers
binnen de clubwerking.
Verbroedering Beersel-Drogenbos wil ook een beleid uitwerken dat toelaat
adequaat te reageren bij racistische incidenten om zich zo verder te
profileren als sociale communityclub.

“IEDEREEN WELKOM IN BEERSEL: WIJ BRENGEN DE BAL AAN HET
ROLLEN!”
Johan, projectcoördinator

WAT ZIJN ONZE TOEKOMSTPLANNEN?

Naast de structurele samenwerking via de permanente doorstroming van
spelers en vrijwilligers naar de voetbalclub, wordt de samenwerking verder
uitgebouwd via twee voetbalevents, respectievelijk in het opvangcentrum
van Alsemberg en op de terreinen van Verbroedering Beersel-Drogenbos.
In de deelgemeente Alsemberg zet het opvangcentrum in de
paasvakantie van 2018 zijn deuren open ‘Welkom in Beersel - Welkom
bij opvangcentrum Alsemberg’. Die dag organiseren ze een lentetornooi
met vier volwassen teams en een galawedstrijd voor de jeugdspelers
van beide organisaties. In deelgemeente Lot organiseert de voetbalclub
in de kerstvakantie van 2018 een wintertornooi. Hier zal ook een team
van jongeren uit het centrum aan deelnemen. Voorafgaand zullen de
jeugdtrainers van de club enkele trainingssessies verzorgen.
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CLUBFICHE

WAT DOEN WE?

VK LANGEMARK-POELKAPELLE

VK Langemark-Poelkapelle organiseert twee trainingssessies per maand
voor een groep jongeren (max. 20) die in het Fedasil-opvangcentrum van
Langemark-Poelkapelle verblijven. In dit eerste seizoen richten ze zich op
jongeren vanaf 17 jaar (bovenbouw). De jongeren die deelnemen aan de
trainingen kunnen zich ook inschrijven bij de club die de aansluiting regelt
bij de KBVB. De doelstelling is om een aantal jongeren in de actieve jeugden reserveploegen te integreren. Ook wanneer ze het opvangcentrum
verlaten (en op dat moment meestal ook de club) kunnen ze op die manier
vlot overstappen naar een andere club.

BADGE

PROVINCIE

ENKELE TIPS...

Een open geest, veel geduld en de overtuiging dat voetbal een uitstekend middel is
voor integratie op alle vlakken zijn belangrijke ‘club’-eigenschappen voor het slagen van
dit project. Probeer een draagvlak te creëren
binnen de ganse club (trainers, bestuur,
spelers, supporters) om de slaagkans van
je project te vergroten. En doe het niet in
het belang van de club, maar in het belang
van de “gasten”. Ook al kun je misschien
maar echt het verschil maken voor een paar
jongeren, het is de moeite waard! Het leert
je tenslotte omgaan met het feit dat de
jongeren vrij plots van de ene op de andere
week kunnen vertrekken (naar een pleeggezin, een ander opvangproject in een andere
regio, een uitwijzing, …) en dat dit in eerste
instantie voor hen niet evident is.
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Op basis van een aantal parameters (o.a. taalkennis,
communicatievaardigheden, interesse en sociale vaardigheden) wil de
club ook één of meerdere jongeren uit de pilootgroep betrekken bij
hun jeugdwerking: als vrijwilliger, (hulp)trainer, scheidsrechter voor de
jeugdploegen, organisatie jaarlijks paastornooi…
Het opvangcentrum kan tevens gebruik maken van de accommodatie van
de club voor het organiseren van vriendschappelijke wedstrijden.
VK Langemark-Poelkapelle werkt aan sensibilisering binnen en buiten de
club en aan een goed overleg met het opvangcentrum van Fedasil en het
gemeentebestuur. Het gemeentebestuur ondersteunt dit project ook met
een financiële bijdrage vanuit het fonds voor vrijetijdsparticipatie.
WAT ZIJN ONZE TOEKOMSTPLANNEN?

De intentie is er om na een evaluatie van het project de werking uit
te breiden naar jongeren van de onder- en middenbouw. De club zal
eveneens een inspanning doen om één of meerdere teams van jongeren
uit het opvangcentrum samen te stellen om deel te nemen aan hun
jaarlijks paastornooi voor de jeugd (31/3 & 02/4/2018). Tot slot wil de club
graag inzetten op het verbeteren van de communicatie met de doelgroep
via het organiseren van o.a. een taalavond voor de begeleiders.

VOORSTELLING PILOOTCLUBS IEDEREEN OP HET VELD

CLUBFICHE

WAT DOEN WE?

AS MORLANWELZ

AS Morlanwelz ontvangt momenteel tien jongeren van het Fedasil-centrum
gelegen in Morlanwelz. Deze jongeren zijn nog niet aangesloten, maar de
club wil hier zeker op inzetten. Ze werken nauw samen met het OCMW
van de gemeente om te kijken of er ondersteuning in diverse vormen
mogelijk is. De club geeft de mensen van het centrum ook de mogelijkheid
om hun aansluitingsgeld wekelijks of maandelijks te betalen. Dit geeft hen
de ruimte om hun zakgeld hiervoor te gebruiken.

BADGE

PROVINCIE

WAT ZIJN ONZE TOEKOMSTPLANNEN?

Van zodra de samenwerking met de gemeente en het centrum verder
vorm krijgt en de club door hen goed ondersteund wordt, willen ze de
samenwerking verdiepen door in te zetten op vrijwilligerswerk, diverse
clubactiviteiten, enz.
ENKELE TIPS...

Zorg voor een periodieke samenkomst met
diverse actoren om concrete acties per
partner af te spreken en bij te sturen waar
nodig.
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CLUBFICHE

WAT DOEN WE?

WSAC WANGENIES

Dankzij het partnerschap tussen WSAC Wangenies en het centrum
voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen van Fleurus kunnen een
twintigtal jongeren hun passie beoefenen en zich zo ook integreren
binnen de maatschappij. Om hun integratie te bevorderen wil de club ook
Franse lessen organiseren in samenwerking met een leraar Frans. Dit onder
de noemer “Une école de foot, une école de vie”.

BADGE

PROVINCIE

ENKELE TIPS...

In een maatschappij die meer en meer
gereglementeerd wordt en het onbekende
mensen schrik aanjaagt, moeten we iets ondernemen. Men moet oppassen om meteen
te oordelen over anderen op basis van vooroordelen. Probeer in plaats daarvan steeds
het beste te zoeken in anderen en je te laten
verrassen door de verschillen en talenten
van hen. We zijn allen mensen die leven op
dezelfde wereld en ondanks alle verschillen,
moeten we samenleven. Een mooi citaat
om toe te passen is dan ook dat van Marcel
Proust “Le seul véritable voyage, ce ne serait
pas d’aller vers de nouveau paysages, mais
d’avoir d’autres yeux.”
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“Ik ben fier om te spelen voor een club die me toelaat
om gewoon speler te zijn net zoals andere jongens van
mijn leeftijd. Hier ben ik niet meer een niet-begeleide
minderjarige vluchteling.”
Speler, WSAC Wangenies

WAT ZIJN ONZE TOEKOMSTPLANNEN?

Eenmaal per week zullen de jongeren gratis Franse les kunnen volgen
op de club. Om deze lessen op een leuke manier te brengen, zal er
vooral veel aandacht gaan naar het spreken zoals uitdrukkingen in het
Frans, veelgebruikte zinnen, dagelijkse taal. Naast deze taallessen wil
de club ook een aantal culturele uitstappen organiseren tijdens het jaar.
Een bezoek aan het bos van Cazier, het museum van fotografie,... zal
op het programma staan. Ook willen ze een pretparkbezoek inplannen
met alle jongeren. Door hun samenwerking met de basketbalclub en
het zaalvoetbalteam van Charleroi kunnen zij ook geregeld gratis naar
wedstrijden kijken met de jongeren.

VOORSTELLING PILOOTCLUBS IEDEREEN OP HET VELD

CLUBFICHE

WAT DOEN WE?

RFC BANNEUX

RFC Banneux startte een samenwerking op met het Rode Kruis van
Banneux. Samen met het centrum willen zij verschillende doelstellingen
realiseren met de asielzoekers en vluchtelingen. Eerst en vooral willen
ze de jongeren en volwassenen die willen voetballen, aansluiten bij de
club. Op dit moment zijn er zeven jongeren en twee volwassenen uit het
centrum aangesloten bij RFC Banneux. Daarnaast willen ze ook specifieke
activiteiten organiseren vanuit de club voor deze doelgroep.

BADGE

PROVINCIE

WAT ZIJN ONZE TOEKOMSTPLANNEN?

Samen met het centrum wil de club een evenement organiseren voor de
bewoners van het centrum en de dorpsbewoners. Ze willen verschillende
activiteiten aanbieden zoals een voetbaltoernooi, beachvolleybaltornooi
en een afsluitend diner. Op die manier willen ze ervoor zorgen dat beide
groepen elkaar beter leren kennen.
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VOORSTELLING PILOOTCLUBS IEDEREEN OP HET VELD

CLUBFICHE

WAT DOEN WE?

ROYAL AYWAILLE FC

Voetbalclub Royal Aywaille FC heeft een samenwerking met het Rode
Kruiscentrum van Sedoz, het OCMW van Aywaille en de gemeente
Aywaille. Samen organiseren zij verschillende activiteiten die gelinkt
worden aan de voetbalclub. De jongeren uit het plaatselijke centrum
krijgen ook de kans om gratis deel te nemen aan de voetbalstages van de
club.

BADGE

PROVINCIE

ENKELE TIPS...

Door in te zetten op integratie neemt de club
haar voorbeeldfunctie op en sensibiliseert
ze de ouders, supporters en spelers om met
diversiteit en tolerantie te leren omgaan. We
zorgen met ons project voor een verrijking
van onze mensen en de club.
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WAT ZIJN ONZE TOEKOMSTPLANNEN?

Naast het aanbieden van sportieve activiteiten wil deze club voor
vluchtelingen en asielzoekers ook een aantal thema-avonden en
naschoolse activiteiten organiseren. Vanaf 2018 zullen ze iedere
woensdagnamiddag jongeren tussen 6 en 12 jaar ontvangen op de club
onder de noemer ‘Accueil Temps Libre’, waarbij ze het maken van huiswerk
willen combineren met voetbal-en sportinitiaties. Dit zal volledig gratis zijn
voor deze doelgroep. De club voorziet ook vervoer om de jongeren van de
school naar de club te brengen.
Tijdens de huiswerkmomenten willen ze investeren in het aanleren van
de Franse taal met hulp van vrijwilligers uit de club en volwassenen uit
het centrum van Sedoz. Naast deze sport- en huiswerknamiddag willen
ze eveneens samen met het centrum thema-avonden organiseren met
aandacht voor muziek, koken en het spelen van gezelschapsspellen.

VOORSTELLING PILOOTCLUBS IEDEREEN OP HET VELD

CLUBFICHE

WAT DOEN WE?

SC BOVIGNY

De club werkt reeds 15 jaar samen met het Fedasilcentrum te Bovigny. Het
belangrijkste voor de club is dat vluchtelingen en asielzoekers die graag
willen voetballen, samen kunnen spelen met andere spelers uit de regio.
Op dit moment zijn er ongeveer 15 jongeren bij hen aangesloten en is er
ook een vrijwilliger uit het centrum die de club met verschillende taakjes
helpt. De spelers en hun entourage worden tevens steeds uitgenodigd op
de festiviteiten van de club.

BADGE

PROVINCIE

WAT ZIJN ONZE TOEKOMSTPLANNEN?

Naar de toekomst toe zou de club graag een tornooi willen organiseren
samen met de verantwoordelijken van het Fedasil-centrum.

ENKELE TIPS...

Integratie gebeurt via de sport, door de
regels te volgen die in het voetbal én onze
maatschappij van toepassing zijn.
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VOORSTELLING PILOOTCLUBS IEDEREEN OP HET VELD

CLUBFICHE

WAT DOEN WE?

US PESCHE

US Pesche wil de jongeren die verblijven in het Fedasil-centrum op de
best mogelijke manier integreren binnen de club. Op dit moment hebben
ze zes personen die binnen de bestaande voetbalteams voetballen. Ze
nodigen deze spelers ook uit voor de verschillende clubactiviteiten die ze
doorheen het jaar organiseren.

BADGE

PROVINCIE

CLUBFICHE

WAT DOEN WE?

CS BIERGEOIS

CS Biergeois heeft een samenwerking met twee centra uit de buurt,
Rixensart en Bierges, en wil focussen op het integreren van jongeren uit
het centrum binnen hun teams. Ze willen hierbij niet enkel de aandacht
schenken aan hun ontwikkeling als voetballer, maar ook aan hun
ontwikkeling als mens. Indien er mensen uit het centrum geïnteresseerd
zijn om trainer te worden, wil de club hen helpen met de inschrijving voor
de opleiding van ACFF. Zij kunnen ook ervaring opdoen als assistenttrainer. Op dit moment zijn er 12 kinderen uit het centrum aangesloten bij
de club.

BADGE

PROVINCIE

WAT ZIJN ONZE TOEKOMSTPLANNEN?

In de toekomst wil de club thema-avonden organiseren voor de kinderen
waarbij ze aandacht besteden aan het leren kennen van de verschillende
regio’s, landen en culturen. Daarnaast wil de club bekijken of zij een
aantal jongeren als vrijwilliger kunnen inzetten binnen de clubwerking.
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NIEUWE GEÏNTERESSEERDE CLUBS 2018

NIEUWE GEÏNTERESSEERDE CLUBS 2018
In 2018 zijn er verschillende nieuwe clubs die in het kader van dit project aan de slag willen gaan met de
doelgroep vluchtelingen en asielzoekers: KVK Tienen, Soccerboys SV Kortrijk, JS Jamioulx, RAS Jodoigne
en Union Sportive st. Medard hebben zich reeds kandidaat gesteld. Heeft jouw club zelf interesse?
Contacteer de sociale clubondersteuner of CSR-medewerker van jouw federatie voor meer informatie.
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2
VOORSTELLING
CLUBS MET ENKELE
JAREN ERVARING
Er zijn heel wat clubs die zich inzetten om de sociale
samenhang, diversiteit en inclusie binnen de club te promoten.
In dit hoofdstuk zetten we enkele pioniers in de kijker die
al enkele jaren werken met de doelgroep vluchtelingen en
asielzoekers.
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VOORSTELLING CLUBS MET ENKELE JAREN ERVARING

CLUBFICHE

WAT DOEN WE?

BX BRUSSELS

BX Brussels organiseert voetbalstages voor niet-begeleide minderjarige
vluchtelingen van Fedasil. Daarnaast organiseren ze ook voetbalstages
voor volwassenen ter voorbereiding voor de BXLR-cup (zusterorganisatie
Belgian Homeless Cup) en bieden ze een persoonlijk traject als assistentcoach, vrijwilliger of supporter aan.

BADGE

PROVINCIE

ENKELE TIPS...

Het is vooral belangrijk om in te zetten op
een warm welkom van deze mensen. Daarnaast is het aan te raden om samen met de
nieuwkomer te werken aan zijn comfortzone. Eigenaarschap hierin is heel belangrijk.
Laat de nieuwkomer zelf het tempo bepalen
en leg het takenpakket niet op.
VERHAAL CLUB

We geloven niet dat de aankomst van duizenden vluchtelingen in ons land een crisis
is. Het is een gegeven waarvan wij geloven
dat we hier als land, als samenleving beter
kunnen uitkomen. Maar dit vraagt een grote
inzet van mensen en middelen. Hier willen
wij met BX Brussels al voetballend een
steentje aan bijdragen.
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Daarnaast heeft de club ook een taalproject. Nizar Ujayli werd halftijds
aangesteld om rond taal te werken. Hij geeft diverse vormingen aan
de coaches om hiermee aan de slag te gaan op het veld. Zo geven
verschillende coaches 20 minuten of één oefening van de training in
het Nederlands. Nizar observeert en begeleidt de coaches met tips en
tricks. Deze vormingen zijn mede tot stand gekomen door een intensieve
samenwerking met het Huis van het Nederlands uit Brussel.

“Dit project is een zalige uitlaatklep voor de jongeren.
Ze krijgen de kans om even zorgeloos te sporten en we
zien dat dit een positieve invloed heeft op de sfeer in het
centrum.”
Begeleider, Fedasil

WAT ZIJN ONZE TOEKOMSTPLANNEN?

BX Brussels wil verder blijven inzetten op voetbalstages voor nietbegeleide minderjarige vluchtelingen van Fedasil en de voetbalstages voor
volwassenen. Daarnaast zijn ze bezig met de ontwikkeling van specifieke
vormingen voor hun assistent-coaches via het CSP-model (Comfort –
Stretch – Panic). Dit is een zeer eenvoudig model met als basisgedachte
dat iemand in zijn stretchzone moet zitten om gezond en gemotiveerd bij
te leren. In je comfortzone gaat er al gauw verveling optreden maar in de
paniekzone gaan mensen toeklappen en niet meer groeien. Het is dus de
kunst om mensen in hun stretchzone te krijgen.

VOORSTELLING CLUBS MET ENKELE JAREN ERVARING

CLUBFICHE

WAT DOEN WE?

CITY PIRATES

City Pirates is een sociaal voetbalproject. Zij organiseren geen specifieke
evenementen voor asielzoekers en vluchtelingen, maar ze organiseren
evenementen en activiteiten voor iedereen. Het gaat veel verder dan
voetbal: Zo organiseert de club huiswerkklassen, digitale klassen, muziek
- en dansworkshops, kookinitiaties, CV-workshops... Verschillende
vluchtelingen en asielzoekers zijn bij hun ploegen aangesloten en ze
nemen deel aan de clubactiviteiten.

BADGE

PROVINCIE

ENKELE TIPS...

Gewoon doen! Is het altijd even makkelijk?
Neen! Maar met de juiste mindset is enorm
veel mogelijk en zal het de volledige club
verrijken. Andere clubs zijn ook steeds
welkom bij City Pirates om te leren van onze
know how.
VERHAAL CLUB

Voetbal de motor, sociaal engagement de
brandstof, diversiteit de kracht!

“We leven in een samenleving waar de diversiteit sterk
aanwezig is. Het is dan ook niet meer dan normaal dat
het voetbalveld als weerspiegeling van de samenleving
die diversiteit ook toont. Diversiteit is een verrijking.
Niet alleen op sportief vlak - waar multiculturele
ploegen het meestal beter doen (cfr Rode Duivels)
- maar ook op sociaal vlak. Er valt ontzettend veel
te leren van elkaars cultuur, elkaars gebruiken en
passies."
Matej, trainer City Pirates

WAT ZIJN ONZE TOEKOMSTPLANNEN?

Als men terugkijkt hoe City Pirates twaalf jaar geleden is begonnen, kan
men enkel zeggen dat zij sterk gegroeid zijn. Van 180 leden op één
locatie, naar meer dan 1000 leden op vier locaties. Wat de toekomst
precies brengt, weet niemand, maar City Pirates zal er alles aan doen om
zoveel mogelijk leden, kinderen en hun families te begeleiden om op die
manier een gezonde samenleving te garanderen.

27

VOORSTELLING CLUBS MET ENKELE JAREN ERVARING

CLUBFICHE

WAT DOEN WE?

KRAAINEM FC

Kraainem FC organiseert drie keer per week activiteiten voor jonge
vluchtelingen op de club. Zij nemen er deel aan de voetbaltrainingen
en volgen ook taallessen. Deze jongeren wonen in de opvangcentra
van Fedasil te Woluwe-Saint-Pierre, Rixensart en het Klein kasteeltje.
Vrijwilligers van de club zorgen voor het transport van deze jongeren
tussen de centra en de club. Ze komen met vijf à tien jongeren per dag.
Wanneer ze aankomen op de club, volgen deze jongeren eerst lessen
Frans of Nederlands. Deze lessen worden op een ludieke en aangepaste
manier georganiseerd. Na deze lessen kleden ze zich om in de clubkleuren
en sluiten ze aan bij de verschillende jeugdploegen van de club. Na elke
training wordt er voor hen een warme maaltijd voorzien in de kantine
waarna zij terug worden gebracht naar hun opvangcentra.

BADGE

PROVINCIE

ENKELE TIPS...

Het opvangen van jonge vluchtelingen door
een club is een unieke ervaring waarbinnen
acceptatie van de ander, tolerantie en delen
centraal staan. Het is ook een manier om
als club jongeren te laten kennismaken met
leeftijdsgenoten die op reeds jonge leeftijd
met verschrikkelijke gebeurtenissen werden
geconfronteerd en nu opvang zoeken in België. Het succesvol uitvoeren van dergelijke
initiatieven kan soms een uitdaging zijn,
maar het is daarom dan ook belangrijk om
regelmatig samen te komen, ervaringen uit
te wisselen en goede praktijken in de kijker
te plaatsen. Dit zorgt ervoor dat de banden
tussen de verschillende sociaal-geëngageerde clubs sterker worden en er partnerschappen kunnen ontstaan.
VERHAAL CLUB

Royal Europa Kraainem FC beschouwt
voetbal als een middel dat helpt om van
deze kinderen de beste burgers te maken en
eventueel ook de beste voetballers.

“Het integratie-initiatief dat de club opstartte in
september 2015 was niet enkel positief voor de 100-tal
jongeren die door de club werden onthaald, maar ook
voor de hele club. Spelers, trainers, vrijwilligers en
ouders ontmoeten deze jongeren nu dagelijks. Deze
ontmoeting is zeer verrijkend aangezien ze ons gevoelig
maakt voor het belang van de integratie van deze
jongeren. Dit doet ons ook inzien dat wij zelf heel wat
geluk hebben en dat niet iedereen met dezelfde kansen
wordt geboren.”
Khalid Bouziane, vrijwilliger Kraainem FC

WAT ZIJN ONZE TOEKOMSTPLANNEN?

De club was een pionier aangezien ze dit initiatief reeds lanceerden in
september 2015. Sindsdien is het project steeds blijven groeien. Er werden
verschillende partnerschappen afgesloten met meerdere opvangcentra,
voetbalclubs en diverse sociale partners. Vandaag wil Kraainem FC
haar ervaringen delen met andere clubs en hopen ze dat gelijkaardige
initiatieven zullen ontstaan in België. Een geslaagde integratie van deze
jongeren vraagt heel wat inzet en is een langetermijnproject. De club
hoopt dan ook dat haar project en dat van de andere clubs kan blijven
rekenen op de steun van politieke en sportieve instanties en dit zowel op
lokaal, nationaal als Europees niveau.
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Je kiest niet
om vluchteling
te zijn, je kiest
wel om al of niet
een actieve
vluchteling
te worden
29
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3
CHECKLIST
DOCUMENTEN
VOOR EEN
AANSLUITING
Voor alle aansluitingen van kinderen onder de 10 jaar moet
de club geen bewijsstukken leveren aan de KBVB. Vanaf 10
jaar vraagt de dienst aansluitingen van de KBVB een aantal
documenten op voor de aansluiting van nieuwe spelers
en speelsters. Deze checklist geeft een overzicht van de
documenten die de club nodig heeft voor het aansluiten van
een volwassene of minderjarige vluchteling of asielzoeker.
Wanneer de club deze documenten aan de KBVB bezorgt, zal
de aansluiting snel in orde worden gebracht.

31

Ik ben geen
Maradona,
maar ik
word hier
wel zo
behandeld
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CHECKLIST DOCUMENTEN VOOR EEN AANSLUITING

AANSLUITING VAN EEN VOLWASSENE

Bewijs van identiteit (oranje kaart, bijlage 25, inschrijving in het
vreemdelingenregister in België,...)

AANSLUITING VAN EEN MINDERJARIGE

Bewijs van identiteit (oranje kaart, bijlage 25, inschrijving in het
vreemdelingenregister in België,...)

Bewijs van band tussen ouder en kind (attest gezinssamenstelling, bijlage 35,...)

Ouderlijke verklaring (te vinden via E-Kick-off helpdesk)

AANSLUITING VAN EEN NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE

Bewijs van identiteit (Inschrijving in het wachtregister voor vreemdelingen in
België,...)

Attest van toewijzing van de voogd (federaal document)

Ouderlijke verklaring ondertekend door de voogd (te vinden via E-Kick-off
helpdesk)
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4
AAN DE SLAG
MET TAAL
Taal is één van de belangrijkste motoren van integratie. Daarom
zet het project ‘Iedereen op het veld’ in op taaleducatie via de
voetbalclub en het optimaliseren van de communicatie. Ook in
een club gaat alles immers makkelijker als men dezelfde taal
spreekt en elkaar begrijpt. De voetbalcontext biedt ook heel
wat mogelijkheden om op een leuke en informele manier met
taal aan de slag te gaan.
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AAN DE SLAG MET TAAL

VORMINGEN ROND TAALSTIMULERING EN OMGAAN
MET MEERTALIGHEID
Wanneer de voetbalclub een vorming rond taal wil organiseren, dan kan deze terecht bij
diverse instanties:
•

KBVB - Voetbal Vlaanderen - ACFF - Pro League

•

Agentschap voor Integratie & Inburgering / Integratieambtenaar

•

vzw de Rand

•

Klaretaalrendeert.be

De verschillende voetbalfederaties hebben goede contacten met expertiseorganisaties die
deze vormingen aanbieden en kunnen de club hierbij ondersteunen. Aarzel zeker niet om
de sociale clubondersteuner hierover aan te spreken.
VOETBALWOORDENBOEKJE

Vzw De Rand heeft al heel wat expertise op het vlak van taaleducatie. Specifiek voor
voetbalclubs ontwikkelden ze samen met hun partners het voetbalwoordenboekje.
Dit voetbalwoordenboekje helpt kinderen en hun ouders die het Nederlands niet als
moedertaal hebben om de instructies van de trainer en de club beter te begrijpen.
Dit boekje kun je als sportclub gratis verkrijgen bij de voetbalfederatie (tot de voorraad
strekt) of rechtstreeks bij vzw de Rand bestellen aan €0.60/boekje.
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5
MELDEN VAN
GRENSOVERSCHRIJDEND
GEDRAG
De KBVB, Pro League, Voetbal Vlaanderen en ACFF installeerden
verschillende kanalen voor het melden van grensoverschrijdend
gedrag. We zetten hieronder op een rijtje waar de club, spelers
en ouders terecht kunnen met vragen of klachten.
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MELDEN VAN GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

WAT IS GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG?
We gebruiken een brede definitie en het gaat hier over gedrag waarbij er duidelijk
geen respect is naar de ander. Dit kan gaan over racistische, homofobe of andere
discriminerende gedragingen (schelden, gezangen,…), pesten, geweld,…
Ook seksueel grensoverschrijdend gedrag gaande van seksistische opmerkingen tot
seksueel misbruik valt hieronder.
Dit gedrag wordt niet getolereerd op of naast het veld en het is dan ook belangrijk dat dit
gemeld wordt zodat de verschillende voetbalfederaties actie kunnen ondernemen.

DE MOGELIJKE MELDKANALEN OP EEN RIJ
1) SCHEIDSRECHTERFORMULIER

Indien er zich op het veld tijdens de wedstrijd grensoverschrijdend gedrag voordoet, kan
de scheidsrechter dit opnemen in zijn scheidsrechterverslag. Het kan hierbij gaan over
grensoverschrijdend gedrag van spelers, trainers & supporters.
Wie gebruikt dit? Scheidsrechters
Raadpleegbaar? Enkel beschikbaar voor scheidsrechters erkend door de KBVB
2) FORMULIER KWETSENDE, RACISTISCHE EN DISCRIMINERENDE UITLATINGEN EN SPREEKKOREN

Indien er in het voetbalstadion kwetsende, racistische en discriminerende uitlatingen
en spreekkoren gebeuren, kan de veiligheidsverantwoordelijke van de club dit
melden aan de KBVB via dit formulier. Let op: dit is van toepassing voor clubs die een
veiligheidsverantwoordelijke hebben. Dit zijn voornamelijk de profclubs.
Wie gebruikt dit? Veiligheidsverantwoordelijken voetbalclubs
Raadpleegbaar? website
3) MELDPUNT KBVB

Voor alle klachten, vragen, opmerkingen op nationaal niveau (nationale (jeugd-)
teams,…) omtrent grensoverschrijdend gedrag kan u terecht bij An De Kock, onze CSRverantwoordelijke. Uw vragen & klachten worden steeds vertrouwelijk behandeld.
Wie gebruikt dit? Spelers & speelsters, ouders, trainers, staf, vrijwilligers,…
Raadpleegbaar? Stuur een mailtje naar An De Kock (an.de.kock@footbel.com) of bel/sms
(0499/409051)
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MELDEN VAN GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

4) MELDPUNT VOETBAL VLAANDEREN

Voor alle klachten, vragen, opmerkingen binnen het Vlaams amateurvoetbal omtrent
grensoverschrijdend gedrag, ethiek in de voetbalwereld,… Meer info: website Voetbal
Vlaanderen
Wie gebruikt dit? Spelers & speelsters, ouders, trainers, bestuur, vrijwilligers,…
Raadpleegbaar? Stuur een mailtje naar meldpunt@voetbalvlaanderen.be of
bel/sms 0478/525056
5) MELDPUNT ACFF

Voor alle klachten, vragen, opmerkingen binnen het Waals amateurvoetbal omtrent
grensoverschrijdend gedrag,…
Wie gebruikt dit? Spelers & speelsters, ouders, trainers, bestuur, vrijwilligers,…
Raadpleegbaar? Stuur een mailtje naar Florence Hock (florence.hock@acff.be)
6) MELDPUNTEN BUITEN HET VOETBAL

MELDPUNT

WAT?

BEREIKBAAR?

1712

Vlaamse hulplijn voor iedereen
die vragen heeft over geweld, misbruik &
kindermishandeling

https://1712.be/
Gratis telefoonnummer: 1712

Nu praat ik erover

Vlaamse chatbox voor vragen over seksueel,
fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag
en misbruik, pesten,...

www.nupraatikerover.be
Chat

Unia

Meldpunt voor getuigen of slachtoffers van
discriminatie

Child Focus

Stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite
kinderen

www.childfocus.be
Gratis telefoonnummer: 116000
Chat

Politie

Klachten omtrent grensoverschrijdend gedrag

Gratis telefoonnummer: 101

www.unia.be
Gratis telefoonnummer: 0800 12 800
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6
CONTACT
GEGEVENS
SOCIALE CLUBONDERSTEUNERS VOETBAL VLAANDEREN

Selahattin Koçak, verantwoordelijke diversiteit:
selahattin.kocak@voetbalvlaanderen.be
Soraya Benyoub, sociale clubondersteuning & communicatie:
soraya.benyoub@voetbalvlaanderen.be
Jeroen Vanderputte, sociale clubondersteuning & meldpunt:
jeroen.vanderputte@voetbalvlaanderen.be
SOCIALE PROJECTEN KBVB

An De Kock, CSR-verantwoordelijke:
an.de.kock@footbel.com
Hedeli Sassi, projectmedewerker:
integratie@footbel.com
SOCIALE PROJECTEN PRO LEAGUE

Stijn Van Bever, CSR-manager:
Stijn.van.bever@proleague.be

Bedankt!
We danken alle voetbalclubs, opvanginitiatieven,
vluchtelingen & asielzoekers uit de brochure voor het
ter beschikking stellen van foto's en informatie.
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CONTACTGEGEVENS
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