
 Copyright © 2015 gopress. Alle rechten voorbehouden

Peters en meters maken vluchtelingen wegwijs
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Een vijftigtal vrijwilligers wil peter of meter worden van vluchtelingen in Mol. “De bedoeling is dat ze mensen uit Irak, Syrië en
Afghanistan helpen om zich beter te integreren”, zegt initiatiefneemster Tanja Perko van het Rode Kruis.

Het Rode Kruis lanceerde in Mol het pilootproject Bond-In voor erkende vluchtelingen uit de oorlogsgebieden Irak, Syrië en
Afghanistan. Vrijwillige peters en meters uit Mol moeten ervoor zorgen dat de vluchtelingen sneller integreren in de lokale
gemeenschap.

De bezielster van het project is Tanja Perko. “We vroegen aan de Molse vluchtelingen hoe we hen konden helpen”, vertelt Perko.
“Hieruit kwamen eenvoudige voorstellen. Zo is er het verhaal van Alisar (9) uit Syrië”, zegt Tanja. “Ze wil graag zwemmen, maar weet
niet wat ze hiervoor moet doen. Mahmood (18) uit Irak wil Vlaamse vrienden maken en Zainab (42) uit Syrië mist dan weer om thee te
drinken met andere vrouwen.”

22 vluchtelingen

Het Rode Kruis selecteerde 22 vluchtelingen die echt gemotiveerd waren om zich te integreren in de Molse gemeenschap. Om dit
mogelijk te maken zocht en vond het Rode Kruis vijftig vrijwilligers die bereid waren om peter of meter te worden over de deelnemers
van het Bond-In project.

“Aan de hand van gesprekken zoeken we overeenkomsten tussen vrijwilligers en de deelnemers van het Bond-In project”, zegt Perko.
“Op basis hiervan kunnen mensen met dezelfde interesses aan elkaar worden gekoppeld. Vervolgens is het de bedoeling dat ze
elkaar geregeld ontmoeten om leuke activiteiten te doen. Zo mag de peter of meter de nieuwkomer ook introduceren in verenigingen of
clubs.”

Hilde Brusselaers (47) en Sandra Van Hoof (42) uit Mol kwamen donderdag naar de infoavond. “We vinden het een goed initiatief en
willen graag ons steentje bijdragen”, zeggen ze. Ook Klaas van der Meer (53) uit Mol bood zich aan. “Ik wandel veel en speel graag
gezelschapsspelletjes met vrienden. Als een vluchteling wil meedoen, is hij of zij van harte welkom.”

Iranees wil peter worden

Niet alleen Vlamingen boden zich aan. Ook de Iranees Naser Salehimanesh (57) wil peter zijn. “Ik ben al sinds 2001 in België en was
eerst vrijwilliger in de opvang in Sint-Niklaas”, zegt hij. “Daarna ben ik naar Mol verhuisd en nu woon ik in Dessel. Ik spreek Arabisch,
Perzisch en Nederlands en kan dus de nieuwkomers goed helpen, omdat ik alles zelf heb ervaren.”

Het Bond-In project is een volledig nieuw project. In Mol loopt nog een soortgelijk initiatief met inburgeringscoaches, maar dit richt zich
op nieuwkomers uit alle landen.

Na een jaar wordt het project geëvalueerd en eventueel bijgestuurd. Als het initiatief positief is, wordt het ook in andere gemeentes
toegepast.

internationale@mol.rodekruis.be
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