Met kinderen, jongeren en volwassenen
zonder wettig verblijf
werken aan een duurzaam toekomstperspectief
ORBIT en 'Laat ze leren!' het netwerk voor scholen met leerlingen
zonder papieren organiseren samen een studiedag.

DINSDAG 30 NOVEMBER 2021
DE MARKTEN - BRUSSEL

PROGRAMMA
Voormiddag: 'Laat kinderen en jongeren zonder wettig verblijf leren!'
9:00 uur: Onthaal
9:30 uur: Muziek en welkom
9:45 uur: Kinderen zonder wettig verblijf op school – situering van het thema |
Geert Matthys, Arteveldehogeschool Gent en lid van het netwerk
10:00 uur: Het recht op onderwijs voor kinderen zonder wettig verblijf – juridischadministratief kader | Julie Ryngaert, Kinderrechtencommissariaat en lid van het
netwerk
10.30 uur: Getuigenissen
11:00 uur: Verschillende werkwinkels - Over schoolbeleid naar deze doelgroep,
begeleiding bij uitwijzing, omgaan met gespannen situaties,…..
12:00 uur: Vegetarische broodjeslunch
Namiddag: Opvang en begeleiding van mensen zonder wettig verblijf
13:00 uur: Verwelkoming en stand van zaken vaccinatie precaire verblijvers
13:30 tot 15:15 uur Werkwinkels
Werkwinkel 1: Het belang van verhalen
Hoe ga je respectvol om met de verhalen van de mensen zonder wettig verblijf die je
begeleidt? Hoe breng je hun verhaal over aan derden? Hoe kan een portfolio helpen om
je initiatief in de kijker te zetten en bruggen te bouwen naar de lokale overheid en
andere organisaties? Een praktische werkwinkel onder begeleiding van Tine Danckaers,
journaliste bij MO*. Moderator: Hilde Geraets, ORBITvzw.

Werkwinkel 2: Begeleiding is maatwerk
JRS (Jesuit Refugee Service) begeleidt via haar project Plan Together gezinnen
zonder wettig verblijf op zoek naar een duurzaam toekomstperspectief. De gezinnen
worden begeleid vanuit hun thuissituatie. Wat zijn obstakels? Wat lukt?
Vzw Oranjehuis vangt niet-begeleide jongeren zonder papieren op die meerderjarig
geworden zijn in hun zoektocht naar vaste grond onder de voeten.
Beide projecten stellen zich voor en vertellen over hun successen en tegenslagen.
Hoe ga begeleidt je deze jongeren? Wat werkt, wat werkt niet?
Moderator: Tetty Rooze
15u 30– 16u30 : Het groeiproces van het pilootproject 'Opvang & Oriëntatie' Gent
Panelgesprek met Neelke Vernaillen (kabinetsmedewerker schepen Rudy Coddens),
Stijn De Reu (projectleider opvang en oriëntatie Stad Gent), Dirk Bamelis (CAW OostVlaanderen), Lisa Okladnicoff, (juriste O&O CAW Oost-Vlaanderen), Carla Ronkes
(Werkgroep vluchtelingen Gent).
Moderator: Didier Vanderslycke
Korte pauze
17:30u: Theatermonoloog 'Ik geef niet op!' met Muriel Bats.
Een levensecht verhaal over een vrouw zonder papieren uit Ecuador in Brussel | Paljas
producties.
Voorstelling in De Spiegelzaal - De Markten
Ook toegankelijk mits inschrijving voor wie niet aan de studiedag deelneemt.

PRAKTISCH
Wanneer : Dinsdag 30 november 2021
Waar : De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel
Toegang: Gratis - Inschrijven is noodzakelijk
Inschrijven : voor hele dag/ een dagdeel/ broodjeslunch/ theatermonoloog
Langs ORBITvzw
Langs Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Bedankt om de geldende COVID-voorschriften op te volgen
contact: Hilde Geraets hilde@orbitvzw.be

Met de steun van:

