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Traject TOEKOMST voor ERITREEËRS               
 
Inleiding en Doelstelling 
Veel Eritrese statushouders ondervinden problemen bij hun integratie. Ze hebben 
problemen met de aanpassing aan de Nederlandse cultuur, regels, normen en waarden. Ze 
komen uit een land waarin ze hun leven lang moesten luisteren naar hun ouders, hun 
docenten en/of de overheid. Daardoor hebben ze niet geleerd om met vrijheden of eigen 
keuzes om te gaan. De westerse cultuur waarin ze terecht gekomen zijn is onbekend en 
beangstigend. Ze vertrouwen vooral de overheid en vaak ook hun eigen landgenoten niet, 
waardoor ze in een isolement terecht dreigen te komen. Dit levert stress op, waardoor hun 
integratie verder wordt bemoeilijkt en er voor deze groep, die niet terug kan, problemen 
dreigen. Zowel voor henzelf, als voor hun kinderen. Maar ook maatschappelijk.  

Via interactieve en zeer praktijkgerichte workshops laten TWiNburgering en een 
samenwerkingspartner uit Eritrea (tevens tolk Tigrinya) deelnemers ervaren wat er in 
Nederland van mensen verwacht wordt. Daardoor worden zij vertrouwd gemaakt met 
verwachtingen, begrippen en inzichten, die in Nederland gemeengoed zijn. Hierdoor leren 
zij hun angsten loslaten en kunnen een nieuwe start maken met hun integratie. Er wordt 
een basis gelegd voor meer vertrouwen, actieve participatie en eigen verantwoordelijkheid 
in onze samenleving.  

Doelgroep 
Eritrese statushouders die problemen ondervinden bij hun integratie in de Nederlandse 
samenleving.  
 
Productbeschrijving 
In 4 workshops van een dag behandelen wij de volgende onderwerpen:  
1.  Eigen Verantwoordelijkheid en Zelfredzaamheid  
2.  Gezinsrelaties en Opvoeding  
3.  Gezondheid en omgaan met stress 
4.  Administratie en verantwoord omgaan met geld  
In het eerste deel van elke bijeenkomst wordt informatie verstrekt over het onderwerp en 
in het tweede deel wordt met het geleerde geoefend d.m.v. praktijkopdrachten.  
 
Tijdsduur: 4 bijeenkomsten van 2 x 2 uur binnen een periode van 1-3 maanden. Bij voorkeur 
een ochtend en middag op dezelfde dag. Elke dag wordt een thema behandeld. 
 
Aantal deelnemers: Minimaal 5 en maximaal 10 personen  
 
Aanmelding Gemeenten en bedrijven kunnen kandidaten aanmelden. 
 
Startmomenten: Op verzoek en afhankelijk van beschikbaarheid. 
 
Eindresultaat: De deelnemer heeft na afloop meer vertrouwen en voelt zich (meer) zelf 
verantwoordelijk voor actieve participatie in onze samenleving. 

Maatwerk: per deelnemer is aandacht voor individuele wensen en noden. Na afloop vindt 
een terugkoppeling plaats naar de gemeente met advies en aandachtspunten. 

Kosten  € 4800,- per groep (8 dagdelen door 2 docenten) inclusief alle kosten. 
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