UITNODIGING INFOAVOND

ROL VRIJWILLIGERS
MET BETREKKING TOT VLUCHTELINGEN
Beste,
Een heleboel mensen verlieten recent hun thuisland, onder meer door
oorlog of extreme armoede. Een aantal van deze vluchtelingen komen
zeker naar onze stad Gent. Zij zullen hier tijdelijk opgevangen worden of
een nieuw leven willen uitbouwen. De situatie van vluchtelingen laat veel
mensen niet koud.Ook u liet weten dat u uw steentje wil bijdragen voor
deze nieuwkomers.
Bedankt alvast voor uw solidariteit!
Op donderdag 29 oktober 2015 nodigen we u graag uit op een infoavond
rond de rol van vrijwilligers met betrekking tot deze vluchtelingen. We
duiden kort:
Wat is het verschil tussen een asielzoeker en een erkend vluchteling?
Wat voorziet de overheid voor hen en wat wordt van hen verwacht?
Hoeveel vluchtelingen worden in Gent verwacht?
Hoe kan u een steentje bijdragen?
…
We beantwoorden daarna graag uw vragen.
Tot slot kan u zelf kennismaken met verschillende organisaties die vluchtelingen ondersteunen. De organisaties lichten toe welke hulp een meerwaarde is en op welk tijdstip deze hulp het meest nodig is. Ook zullen
enkele organisaties aangeven wat u kunt doen voor andere kwetsbare
groepen.
Onthaal vanaf 19u30
Start infomoment om 20u
Plaats

IN-Gent (Afdeling Inburgering)
De locatie van het vroegere Onthaalbureau Kom-Pas
Ingang via Blekerijstraat 55, 9000 Gent
We hopen u te verwelkomen. Nodig gerust anderen uit die ook een warm
hart hebben voor deze vluchtelingen.
Inschrijven kan via Gentinfo, telefonisch via Gentinfo (ma-za 8-19u) of
online via go.stad.gent/infoavondvrijwilligers.
Meer informatie over deze infoavond kan u verkrijgen bij Joris Beaumon
(09 266.99.02 of joris.beaumon@ocmw.gent).
Bedankt alvast voor uw aanwezigheid en medewerking.
Hierdoor kan Gent een warme stad blijven voor iedereen.
Dit is gezamenlijk initiatief komt tot stand met
Hand-in-hand, Hart boven Hard, IN-Gent, Kras vzw (met onder meer De
Tinten en Werkgroep Vluchtelingen), Stad Gent en OCMW Gent en Victoria
Deluxe.

