
Praktisch 
22 november 2017, 12u tot 13u30. 
Onthaal start vanaf 11u.
Kom zeker op tijd want er gelden verhoogde 

veiligheidsmaatregelen in het Vlaams Parlement. 

Breng uw identiteitskaart en een minimaal aan 

bagage mee want iedereen moet door de scanner.

We vragen u om de badge die u de dag

zelf van ons krijgt altijd zichtbaar te dragen.

A

uitnodiging

18 november 2015

12u00 - 13u30

Vlaams Parlement
zaal De Schelp

Kinderrechtencommissariaat

voorstelling jaarverslag 

Leuvenseweg 86
1000 Brussel

voorstelling 
jaarverslag 2014-2015 

Voorbij de grenzen 
van het bekende

 

uitnodiging

11 juni 2019
10-12.30u

gevolgd door broodjeslunch

Vlaams Parlement
zaal De Schelp

Kinderrechtencommissariaat

voorstelling jaarverslag 

Leuvenseweg 86
1000 Brussel

v.u.: Naima Charkaoui, kinderrechtencommissaris ad interim, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel, 02-552 98 00
Beeld cover © Davud Mirza

Een inkijk  
in de leefwereld van  

jonge Afghaanse 
vluchtelingen

Het Kinderrechtencommissariaat
is een onafhankelijke instelling
van het Vlaams Parlement

Vlaams Parlement
zaal De Schelp
Ingang via het  

Bezoekerscentrum 
IJzerenkruisstraat 99

1000 Brussel

Het Kinderrechtencommissariaat en Minor-Ndako nodigen u graag uit op 11 juni 
voor de infodag met panelgesprek over de leefwereld van jonge Afghaanse 
vluchtelingen. Wat hebben ze nodig? Wat houdt ze tegen om te groeien?  
En hoe kunnen we tegenstrijdige bezorgdheden verzoenen? Vertrekkend van de 
beleving van jongeren zoeken we houvast, kansen en valkuilen.

Centraal staat het belevingsonderzoek van Davud Mirza. Hij sprak met 21  
Afghaanse jongeren die wettig in België verblijven en organiseerde een focus-
groep met de jongeren om zijn bevindingen te toetsen. Hij praatte ook met vijf 
experten. 

We verdiepen ons in vijf invalshoeken die belangrijk zijn voor wie met Afghaanse jongeren werkt 
of het beleid uittekent:
• Hoe ga je om met het spanningsveld tussen studeren, geld verdienen en voor de familie zorgen?
• Wat helpt Afghaanse jongeren bij hun ‘integratietrajecten’? Welke pijnpunten zien ze zelf?
• Wat ervaren Afghaanse jongeren als goede begeleiding? Hoe ontstaan conflicten en onderlinge 

spanningen?
• Hoe ondersteun je Afghaanse jongeren om hun rugzak te dragen? 
• Hoe willen Afghaanse jongeren zichzelf organiseren en een krachtig netwerk vormen? 

Davud Mirza leidt de verschillende invalshoeken in. U hoort panelgesprekken onder leiding  
van Phara de Aquirre en getuigenissen van Afghaanse jongeren en een pleegouder. 

De panelleden:
• Karen Six, medewerker vorming en inhoudelijke thema’s Minor-Ndako
• Griet Braeye, voogd van Afghaanse jongeren (ov)
• Ine Lanckriet, leerkracht onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (ov)
• Ruth Kusé, coördinator OTA Antwerpen, interculturele bemiddeling en coaching
• Karlijn Noest, klinisch psychologe (Limburg) Solentra
• Liesbet Wuyts, hulpverlener AOB Vilvoorde Projectmedewerker AOB Tervuren, CAW Vilvoorde
• Fabienne Crauwels, stafmedewerker Vreemdelingenbeleid bij de VVSG 

We sluiten af met een korte synthese door kinderrechtencommissaris ad interim Naima Charkaoui. 

Daarna nodigen we u uit op de netwerklunch met broodjes.

Volg of reageer op twitter @KRcommissaris #KRCvluchteling
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Het Kinderrechtencommissariaat nodigt u graag uit op 
het afscheid van kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen 
op donderdag 21 februari 2019 om 14u00 in zaal De Schelp van het Vlaams Parlement.

Bruno Vanobbergen was tien jaar lang een gedreven kinderrechtencommissaris. Hij bracht belangrijke 
thema’s voor kinderen en jongeren onder de aandacht en trok Vlaanderen rond om kinderrechten uit te 
dragen. Vanaf 1 maart 2019 wordt hij algemeen directeur van het Vlaamse Agentschap Opgroeien.

Kristel Verbeke is uw gastvrouw. 
Verwacht u aan gevarieerde bijdragen door jongeren en volwassenen:  
• Storm Van Dooren, ex-kinderrechtenheld van het Huis van het Kind in Malle
• Amir en Elias Jafari, die in 2013 contact opnamen met het Kinderrechtencommissariaat
• Jan Peumans, voorzitter Vlaams Parlement 
• Sven Gatz, Vlaams coördinerend minister Kinderrechten 
• Bernard De Vos, délégué général de la Communauté française aux Droits de l’Enfant 
• Luc Deneffe, directeur De Wissel 
• Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder GO!
• Eveline Meylemans, adviseur Vlaamse Jeugdraad

Jongeren van de Troubadours zorgen voor een vleugje muziek. 
Het laatste woord geven we aan Bruno zelf.
Na afloop bent u van harte welkom op onze receptie.

Volg of reageer op twitter @KRcommissaris #KRCafscheid

     Volg of reageer op twitter @KRcommissaris #jvKRC 

11 juni 2019, 10-12.30 u gevolgd door netwerklunch met broodjes tot 14.30 u

Onthaal start vanaf 9 u

Vlaams Parlement, zaal De Schelp, ingang via het Bezoekerscentrum, IJzerenkruisstraat 99, 1000 Brussel

Kom zeker op tijd want er gelden verhoogde veiligheidsmaatregelen in het Vlaams Parlement.  

Breng uw identiteitskaart en een minimum aan bagage mee, want alles en iedereen moet door de scanner.  

We vragen u om de badge die u de dag zelf van ons krijgt altijd zichtbaar te dragen.

Blijft u graag op de hoogte van onze activiteiten? Teken in op onze nieuwsbrief ‘Knipperlicht kinderrechten’ via  
www.kinderrechtencommissariaat.be/inschrijven-nieuwsbrief

Krijgt u liever geen informatie meer over activiteiten van het Kinderrechtencommissariaat? 
Mail isabel.moerman@vlaamsparlement.be en vraag om uw gegevens te schrappen

Stuur de uitnodiging gerust door naar andere geïnteresseerden.

Ons excuus als u de uitnodiging verschillende keren krijgt. Beschouw het als een teken dat we u er écht graag willen.

Praktisch 

Bevestig uw aanwezigheid vóór 5 juni 2019.  

Schrijf online in   https://contact.kinderrechten.be/kinderrechtencommissariaat/inschrijven-leefwereld-jonge-afghaanse-vluchtelingen 


