
aangegeven wel actief te zul-

len blijven voor de 

problematiek van vluchtelin-

gen in onze samenleving.       

 

 

Gelukkig mogen we ons als 

Stichting Kerk en Vluchteling 

nog altijd verheugen 

in blijvende aandacht bij velen 

vwb de geldelijke steun. 

Vaak worden er collectes aan 

ons overgemaakt met daarbij 

aandacht voor onze 

werkzaamheden. Daarnaast 

ook individuele giften, 

waar we uiteraard ook bij-

zonder blij mee zijn. Al met 

al blijft de balans 

tussen uitgaven en inkomsten 

gelijk waardoor we de hulp 

kunnen continueren. Verre-

weg het grootste bedrag gaat 

om directe steun aan 

binnenkomers voor huisves-

ting maar ook bijvb voor 

noodzakelijke documenten 

nodig om hier te komen of 

reiskosten die mensen 

moeten maken om bijvb de 

ambassade te bezoeken. 

U begrijpt dat we dus vooral 

die steun geven welke con-

creet en urgent is. 

Mag ik u er nogmaals op wij-

zen dat we organisaties en 

particulieren graag 

bedanken voor hun geldelijke 

bijdrage maar dat dit 

soms onmogelijk is omdat we 

geen verdere gegevens ont-

vangen. Dus graag bij 

overmaken uw gegevens dui-

delijk omschrijven zodat we 

u een welgemeend bedankje 

kunnen sturen. 

 

Daarnaast heeft er ook een 

wisseling plaatsgevonden 

binnen het bestuur. We 

mogen Dhr. Jilly van den 

Ameele nu voorstellen als 

bestuurslid ipv adviserend lid. 

Door het wegvallen van 

Vluchtelingenwerk 

Nederland in Terneuzen is 

Jilly vanuit deze organisatie 

geen adviseur meer en was 

dus een bestuursplaats lo-

gisch, daar Jilly heeft 

 Beste geïnteresseerden.  

Stichting Kerk en Vluchteling                          

Nieuwsbrief 

Contact secretaris:                                                                                                                                                                                                              
pastor Niek van Waterschoot 

Bureau Elisabeth-parochie    

Alberdingk Thijmstraat 2, 
4532 CZ Terneuzen              

telefoon: 0115-616006         

niekvanwaterschoot@eparochie.nl  

Bankrekeningnummer:         

Rabobank                        

NL27RABO 01140.26.173 

Website:                              

https://stichtingkenv.nl/      

Facebook:                                                   
https://www.facebook.com/

KerkenVluchteling/  

 

 

Uitreiking  Lokale Vier Vrijheden Awards 

Op 16 mei 2018 ontving de Stichting Kerk en Vluchteling een Award van de Lokale 

vier Vrijheden in Middelburg.De Award- categorieen zijn: vrijheid van meningsuiting, 

vrijheid van geloof, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees.De Vier Vrijheden 

zijn gebaseerd op een toespraak van de Amerikaanse president Franklin Delano 

Roosevelt in 1941. Ze vormden de inspriratie voor internationale verdragen voor 

mensenrechten.Sinds 1984 worden afwisselend in New York en Middelburg de inter-

nationale Four Freedom Awards uitgereikt, bijvoorbeeld aan Nelson Mandela en An-

gela Merkel.De Lokale Vier Vrijheden Awards zijn een lokale versie van dit evene-

ment en zijn bedoeld voor mensen of organisaties die een van deze vrijheden toepas-

sen op lokale schaal.Deze kunnen hiervoor worden genomineerd en worden dan 

beoordeeld door een jury.De stichting kerk en Vluchteling was dan ook blij verrast 

om deze Award voor de vrijwaring van vrees in ontvangst te kunnen nemen.In deze 

bijeenkomst werden de visie en de activiteiten van kerk en Vluchteling in het kort 

uitgelegd.    De Award bestaat uit een klein kunstwerk, hier afgebeeld.  

September 2019 
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Op de avond van 18 januari 2019 ging in de Levensbronkerk te Ter-

neuzen de film “Vluchtelingen In Veilige Haven” in première. Het was 

een heuse filmpremière. Zeer druk bezocht. Er waren wel zo’n 350 

belangstellenden. De gasten werden verwelkomd met koffie en een 

ruime keus aan exotische hapjes, specialiteiten uit verschillende lan-

den. Ook veel gasten waren gekleed in traditionele kledij uit hun her-

komstland. Al met al een zeer blijde, kleurrijke en geslaagde gebeurte-

nis. 

 

Op initiatief van Kerk & Vluchteling heeft Leen Muller ongeveer een 

jaar gewerkt aan een film documentaire over het wel en wee van 

vluchtelingen en nieuwkomers in Zeeuws-Vlaanderen. Van de vele 

uren opnames is er in een half uur durende film, een beeld neergezet 

met de vele facetten van het leven van de vluchtelingen in onze 

streek.  

Beelden o.m. over de thuissituatie, op school, tijdens educatieve acti-

viteiten, feestelijke bijeenkomsten, persoonlijke verhalen en inter-

views. Dit alles verdeeld over diverse nationaliteiten van de vluchte-

lingen en bovendien opnames, verspreid over verschillende plaatsen 

in heel Zeeuws-Vlaanderen.  

Afgaande op de reacties van zowel de medewerkers en de optreden-

den in de film als de bezoekers, kunnen we het hele project als zeer 

geslaagd beschouwen. Mede geslaagd omdat veel mensen die voorko-

men in de film en de activiteiten zo herkenbaar wa-

ren en omdat de beelden daardoor vertrouwd over-

kwamen. Het toonde het werk van Kerk & Vluchte-

ling, VluchtelingenWerk en bracht de mensen per-

soonlijk in beeld.  

 

De filmdocumentaire is ook vertoond tijdens het 

Filmfestival van Zeeuws-Vlaanderen in het voorjaar 

van 2019 en verder op enkele voorlichtingsbijeen-

komsten over vluchtelingen.  

Zelfs in België. Bij K&V is de filmdocumentaire op cd 

beschikbaar. 

Vluchtelingen In Veilige Haven 

Bijdrage nieuwsbrief. 

Beste geïnteresseerden;               

door Cees Cosijn 

Uitreiking  Lokale Vier Vrijheden 

Awards:                                        

door Rina Bakker 

Vluchtelingen In Veilige Haven:        

door Jilly van den  Ameele 

Commissie Samenleving  vergadert;       

door Niek van Waterschoot 

 

Commissie Samenleving  vergaderde over 

Vluchtelingenwerk  10 september 2019 

Op 10 september kwam de Commissie Samenleving van de gemeente 

Terneuzen samen om te spreken over de subsidie aan Vluchtelingen-
werk. Als Stichting Kerk en Vluchteling betreuren wij het ten zeerste 

dat de gemeente Terneuzen de subsidie aan VluchtelingenWerk heeft 
stop gezet. Wij zijn zeer bezorgd om het welzijn van de vluchtelingen. 

De gemeente Terneuzen heeft een keuze gemaakt die niet in het be-
lang van vluchtelingen is. Op 10 september zijn we met zoveel moge-

lijk mensen aanwezig geweest bij de commissievergadering om te la-

ten zien dat vele inwoners van Zeeuws-Vlaanderen vluchtelingen wil-
len steunen. De première in januari  van de film “Vluchtelingen in vei-

lige haven” werd door honderden mensen bezocht. . Door uw aan-
wezigheid liet u zien dat vluchtelingen u aan het hart gaan en dat de 

inzet van Vluchtingenwerk noodzakelijk is. We hopen dat het besluit 

om de subsidie te stoppen terug gedraaid wordt.                                 

, 

 


