
Eigen-Wijs

Empowerment van kinderen en jongeren

in centrale opvanglocaties



Wat is Eigen-Wijs?

'Waarom krijgen mensen in een

azc wél een verblijfsvergunning

en wij hier in de gezinslocatie

niet?' 

Eigen-Wijs is de opvolger van de succesvolle
projecten Tell me More en Samenspel van
VluchtelingenWerk Nederland.

Eigen-Wijs heeft drie belangrijke pijlers: muziek,
toegang tot informatie en kennisdeling.



Wat doet Eigen-Wijs?

'Toen het concert was afgelopen

stond het orkest ineens op en

begonnen ze voor ons te

klappen! Alsof we heel

belangrijk zijn.'

Angsthazen en Durfals
In 2016 voeren we de muziekproductie 'Symfonie
voor Angsthazen en Durfals' twee keer uit en
ontwikkelen we met het Orkest van het Oosten
een nieuwe muziekproductie. Samenspel kent
vier 'seizoenen'. Elk seizoen sluiten we af met
een groot theaterconcert met een heus
symfonieorkest.

De symfonie voor Angsthazen en Durfals gaat
over een jongen die nergens bang voor is. Zijn
broer daarentegen, is wél overal bang voor:
bloed, spinnen, muizen, spoken, onweer en het
donker. De jongen wil graag weten wat zijn broer
voelt als hij bang is. Daarom gaat hij op
ontdekkingstocht… 

‘Ik vond het zó mooi toen de
prinses op de viool ging
spelen. Mijn hoofd was
helemaal leeg, ik was gewoon
in een andere wereld.’

Mariyam (12)



Spreekuren

Op 25 centrale opvanglocaties bieden speciale
spreekuren een luisterend oor aan kinderen en
jongeren. Dan mogen zij alle vragen stellen die
ze op hun hart hebben. Vrijwilligers bereiden de
spreekuren voor onder begeleiding van een
beroepskracht. De vrijwilliger voert de
gesprekken met de kinderen en jongeren en gaan
samen met hen op zoek naar antwoorden. Ze
signaleren eventuele problemen en wijzen waar
nodig door naar andere professionals of
(zorg)instanties.

De vrijwilligers krijgen trainingen om hun
deskundigheid te bevorderen. Ook hierbij
werken we samen met De Kindertelefoon.

'Mag mijn vriend uit het azc op
vrije dagen bij mij logeren?'

Vraag van een 11-jarige jongen op
www.tell-me.nl



Met wie werken we samen?

'Onze missie is dat elk kind in

vertrouwen moet kunnen praten

over een probleem, dus ook

kinderen in de centrale

opvanglocaties.'

'Medewerkers die met
alleenstaande minderjarigen
werken krijgen een uitgebreide
training. Vreemd eigenlijk dat
dit niet geldt voor mensen die
werken met kinderen uit
gezinnen.' 

Deelnemer van een themabijeenkomst



Postbus 2894

1000 CW Amsterdam

eigenwijs@vluchtelingenwerk.nl 

www.vluchtelingenwerk.nl

Voor vragen en meer informatie kunt u contact  
opnemen met uw regionale contactpersoon:


