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WEBSITE KERK & VLUCHTELING 

Tot het moment dat de Corona pandemie ons allemaal allerlei beperkingen oplegde, kon 

u regelmatig op onze website lezen over de activiteiten die we organiseerden voor en 

met vluchtelingen uit de streek Zeeuws-Vlaanderen. Helaas lagen al onze activiteiten het 

voorbije jaar stil. Het laatste nieuws dat we vermeldden op onze website was de 

Nieuwsbrief in het voorjaar van 2020.  

Wel publiceerden we regelmatig wetenswaardigheden op onze Facebook pagina. 

 

Eind juni 2021 kwamen we als bestuur na lange tijd weer samen om te bekijken hoe en 

wanneer we de draad weer op kunnen pakken en welke activiteiten er weer mogelijk 

zijn. Een punt dat we als K&V belangrijk vinden is om een intermediair te zijn tussen de 

vluchtelingen en de mensen uit de streek. De ontmoetingsbijeenkomsten die we daar-

voor organiseerden waren voor beide partijen steeds opnieuw leerzaam en waardevol. 

Vaak waren het ontmoetingen tijdens gezamenlijke maaltijden en het spreken over on-

derwerpen en problemen die we in het dagelijks leven zoal tegenkomen en hoe we daar 

vanuit onze verschillende culturen tegen aankijken. 

Gelukkig hebben we het afgelopen jaar wel enkele keren incidenteel individuele mensen 

kunnen helpen met praktische zaken waarin ze waren vastgelopen vanwege onze inge-

wikkelde regelgeving. Ook konden we regelmatig mensen een kleine financiële bijdrage 

geven voor bijvoorbeeld noodzakelijke reiskosten en voor zaken van procedurele aard in 

verband met hun verblijfsvergunning. Die hulp is mogelijk dankzij de giften die we regel-

matig ontvangen, waarvoor natuurlijk dank. 

We hopen spoedig de draad weer te kunnen oppakken wat onze activiteiten betreft 

voor en met vluchtelingen. 

Namens het bestuur van K&V hartelijke groeten.  

Jilly van den Ameele 

 

Licht van hoop, 

schijnt voor iedereen. 

Hoog in de lucht,ook 

voor hen die zijn ge-

vlucht. 
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