
Loes Leatemia 



 

“Vluchteling wordt nieuwe onderklasse”, zo 
kopte Het Parool op dinsdag 10 mei.  

 

 

 



Wat is er aan de hand? 

• Langdurig verblijf in opvang en AZC zet 
mensen op achterstand 

• Inburgeren zonder werk 

• 25% heeft na 5 jaar werk  

• Mensen zijn geen onderdeel samenleving 

 



“De eerste maanden zijn cruciaal voor het 
welzijn van vluchtelingen”,  

 
zegt Halleh Ghorashi, hoogleraar Diversiteit 

en integratie aan de VU  

- Maken van emotionele verbindingen met     
bewoners 

- Werken aan zelfontplooing 

- (Zelfbeschikkings) Recht 



Bescherming in Nederland 

• 4.318 mensen vragen asiel aan in jan en febr 2016 

• 1.040 Syriers en 548 Afghanen 

• 43.098 mensen vragen asiel aan in 2015 

• 18.677 (43%) Syrier, 7.358 (17%) Eritreeër 

• 13.845 mensen herenigen met familielid met vergunning 

(Bron vluchtelingenwerk) 

 



Nieuwe Amsterdammers in 
Amsterdam Oost 

 

• 1000 mensen in augustus 2016 in AZC – 
Bijlmerbajes (60/70% is statushouder) 

 

• 1000 mensen in juni 2017 – drie locaties in 
Oost. 



Gastvrij Oost 

• Platform waar energie van betrokken 
bewoners, ondernemers, voormalig 
vluchtelingen, nieuwkomers en organisaties 
bij elkaar komt; 

• Draagt bij aan ontmoeting, verbinding, 
huisvesting, dialoog, inburgering, participatie 

 

 



HOOST Mauritskade 

• Kleinschalige opvang voor 31 mensen 

• In voormalig kantoor Ymere 

• Asielzoekers en statushouders 

• Mensen delen keuken, kamers en sanitair 

• Zelfbeheer en organisatie 

• Taallessen, conversatie en begeleiding naar 
scholing en werk 

• Buurtnetwerk en bewoners  

 



HOOST Mauritskade 
 
Kleinschalige opvang voor 31 mensen 







Begeleiding naar scholing en werk –  
Reda, Glaszetter en schilder 







Handreikingen Gastvrij Oost 

• Onderken het maatschappelijk probleem 

• Investeer aan de voorkant in community- 
vorming 

• Betrek betrokken bewoners en ondernemers 

• Werk samen met ervaringsdeskundigen 

• Faciliteer ontmoeting, gesprek, sociaal beheer 

• Organiseer een ondersteunend netwerk 

• Werk samen met relevante partners 



Voor meer informatie 

Gastvrij Oost 

Loes Leatemia  

 

M 06 10341968 

E  loes@gastvrijoost.amsterdam 

W www.gastvrijoost.amsterdam 

F  Facebook.com/gastvrijoost  
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