Vrijwilligers
Netwerk
Vluchtelingen

Je bent als vrijwilliger sinds
enkele tijd actief in de opvang en
integratie van vluchtelingen. Je
zet je in met je talenten, met je
groot hart.
Je merkt dat mensen gebukt
gaan onder wat ze hebben
meegemaakt en je vraagt je af
hoe je daar het best mee
omgaat.
Je merkt dat het vertrouwen niet
zo gemakkelijk komt.
Je wil meer achtergrond, om de
mens die voor je staat beter te
begrijpen.

Hartelijk welkom op
de vormingsavond
“Cultuursensitieve zorg”.

18 januari 2016
Cultuursensitieve zorg
Vrijwilligers Netwerk
Vluchtelingen
is ontstaan uit een samenwerking tussen
organisaties die zich inzetten voor de
opvang en integratie van vluchtelingen in
Antwerpen.
Het gaat onder meer om: CAW Adviescentrum Migratie (ACM), De
Loodsen, Bond zonder Naam – Filet
Divers, EVA Ekeren, ORBIT vzw,
Dokters van de Wereld,…

Welke rol speelt cultuur in
je contacten met
vluchtelingen?
Vormingsavond met
Birsen Taşpinar
Inschrijven: info@deloodsen.be
tel. 03/234.05.11

Vormingsavond met Birsen Taşpinar : “Cultuursensitieve zorg”
Vormingsavond voor vrijwilligers
Datum: maandag 18 januari 2016 van 19.30
tot 21.30 uur.
Plaats: Bond Zonder Naam/Filet Divers,
Rolwagenstraat 49, te Antwerpen

Wat is cultuursensitieve zorg?

Een beter inzicht in wat er op dit terrein
meespeelt, zal je helpen om in het
vrijwilligerswerk tot een betere dialoog
en ondersteuning te komen van de
mensen waarvoor je je inzet.

- Waar moet je op letten bij negatieve
boodschappen? Wat doet het met de
ontvanger?

- Welke diensten en instanties voor
begeleiding en therapie staan ter
beschikking van vrijwilligers die met deze
problematiek in contact komen?

Elke cultuur heeft een eigen manier van
omgaan met problemen. Praat je over je
problemen? Hoe praat je erover en met
wie? Dat kan verschillen naargelang de
culturele achtergrond.

Bovendien heb je ook als vrijwilliger een
eigen referentiekader en gewoontes.

- Hoe bouw je een vertrouwensrelatie op
met een vluchteling? Kan het überhaupt?

- Wat zijn de tekenen van een
traumatische achtergrond? Hoe ga je
daarmee om?

Het is een zorgverlening die naast de
lichamelijke, sociale en psychische
dimensies oog heeft voor de culturele
achtergrond van hulpverlening.

Ook bij het zoeken naar oplossingen en
het omgaan met hulpverlening spelen je
culturele gewoontes een rol.

Tijdens haar inleiding gaat ze in op vragen
als:

Praktisch verloop van de avond:
Birsen Taşpinar is psychologe en
systeemtherapeute. Omdat zij van oordeel
was dat psychologie niet zonder culturele
betekenissystemen beschouwd kan worden,
studeerde ze daarna sociale en culturele
antropologie.
Bij haar dagelijkse werk als therapeute ziet ze
hoe migratie zowel verrijkend als verwoestend
kan werken in het leven van mensen.
Ze schrijft ook columns voor het magazine
Mo*.

19.30 u. Ontvangst
19.45 u. Het woord aan Birsen
20.45 u. Pauze waarin schriftelijk vragen
verzameld worden
21.00 u. Reactie van Birsen op de vragen
21.30 u. Einde
Hartelijk welkom!
Schrijf tijdig in (via De Loodsen)

