Ben jij AMA (een alleenstaande
vluchteling) geweest?
En wil je nu andere jongeren op
weg helpen?
Zonder je ouders vluchten naar Nederland en hier een nieuw leven opbouwen is niet
eenvoudig. Daar heb je als Alleenstaande Minderjarige Vluchteling hulp bij nodig.
Wij zoeken jongeren die dit zelf hebben meegemaakt en andere jongeren daarbij willen helpen.
Wie zoeken wij?
Jongeren met ervaring die getraind willen worden en mee willen bouwen aan een nieuw project. Dus:
- Ben jij een AMA of alleenstaande minderjarige vluchteling geweest en nu tussen de 18 en 35
jaar en kom je uit Zuid-Holland (bij voorkeur omgeving Den Haag of Rotterdam)?
- Heb jij je leven een beetje op orde ? Kan je een goed voorbeeld zijn voor andere jongeren?
- Wil je de hulp en ondersteuning voor AMV-ers helpen verbeteren?
- Vind je het leuk om samen met anderen een nieuw project op te zetten?
Waarom?
Beyond Borders en ExpEx willen samen met jongeren met ervaring een nieuw project opzetten om
alleenstaande minderjarige vluchtelingen te steunen en de hulp te verbeteren.
Wat krijg je?
- Een training van 4 dagen (bijvoorbeeld twee keer een weekend) om je ervaring een plek te geven in
je leven en te leren die in te zetten voor anderen.
- Een certificaat als je de training hebt afgesloten.
- Een vrijwilligerscontract en -vergoeding als jij je inzet als voorlichter, maatje of adviseur.
- Een reiskostenvergoeding.
Verder leer je leuke andere jongeren kennen. En krijg je de kans om vanaf het begin mee te denken
over een project waarbij jij je ervaring in kan zetten voor andere alleenstaande vluchtelingen.
Op zondag 10 juni om 16.00 organiseren wij een informatiebijeenkomst over het project voor
jongeren die geïnteresseerd zijn. Het is in Den Haag. De locatie hoor je nog.
Wil je je aanmelden voor de informatiebijeenkomst / de training of wil je eerst meer informatie?
Neem dan contact met Ossama:
Ossama Abuamar
Beyond Borders
06-16672576
info@beyondborders.nu
Kijk voor meer informatie op www.expex.nl/project/beyond-borders

