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 Oudere vluchtelingen en oudere Amsterdammers volgen elkaars leven 

Op vrijdag 8 oktober was de feestelijke afsluiting van het project “Gedeelde ervaringen” van 
Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan (SVAZ). Een project waarbij oudere 
vluchtelingen en oudere Amsterdammers aan elkaar werden gekoppeld en tijdens 10 
workshops elkaars leven op video hebben vastgelegd.  

Oudere vluchtelingen integreren vaak moeilijk. Nederlands leren is voor hen een zware opgave en 
deelnemen aan de samenleving is lastig. Ze hebben het niet breed en een Nederlandse 
vriendenkring en sociaal netwerk ontbreken. Veel oudere vluchtelingen raken hierdoor geïsoleerd: zij 
zitten veel alleen thuis en kunnen hun verhaal aan niemand kwijt.  

 

Tijdens de workshops “Gedeelde ervaringen” zijn oudere vluchtelingen en hun Nederlandse 
“maatjes” getraind in het bedienen van een videocamera. Zij leerden interviews af te nemen met 
elkaar en maakten zich de techniek van het monteren eigen. Daarnaast waren er gezellige 
ontmoetingen en gezamenlijke activiteiten. Vluchtelingen en Nederlanders filmden elkaar en 
maakten opnames tijdens diverse uitjes in Amsterdam. Langzamerhand werden zij nieuwsgierig naar 
elkaar en ontstond de wens alle ervaringen vast te leggen in een film. De gezamenlijk gemaakte film 
toont deze “Gedeelde ervaringen”  waarin te zien is dat “je pas oud bent als je niets meer leert!”.  

Het aspect van ouder worden bij vluchtelingen is van groot belang. Sommigen van hen zullen nooit 
meer hun eigen land terugzien. Ze krijgen heimwee of raken in een isolement, hebben geldgebrek en 
kunnen maar moeilijk de Nederlandse taal leren. Om deze mensen meer zelfvertrouwen te geven 
heeft SVAZ dit project georganiseerd. En met groot succes. Want de deelnemers zijn uit hun schulp 
gekropen, hebben plezier gemaakt en veel andere mensen leren kennen. Hierdoor kan dit project als 
een succes worden beschouwd doordat alle aspecten die ten grondslag lagen aan het project 
gerealiseerd zijn.  

Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan (SVAZ) begeleidt vluchtelingen van hun asielaanvraag 
tot aan hun integratie in de Nederlandse samenleving. Met het doel het sociale isolement van oudere 
vluchtelingen te doorbreken is SVAZ in Amsterdam begonnen met het project Levensloop Oudere 
Vluchtelingen. 
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