
Welkom,

Hoe gaat het met jou in de Nederlandse stad waar je nu woont? Ben je al een beetje 
gewend? Als dat zo is, dan is dat een goed begin. Wat heb je nog meer nodig om je op je 
gemak  te voelen en een nieuw leven te beginnen?

Dat wil het online journalistiek platform De Correspondent proberen te weten te komen. 
Doel is om honderden vluchtelingen zoals jij die sinds oktober 2015 in een Nederlandse 
gemeente zijn gevestigd, in contact te brengen met honderden van onze (47.000) leden. 
Vluchtelingen en leden houden ten minste een halfjaar contact en ontmoeten elkaar in elk 
geval een keer per maand.

Wat betekent dit? Als je meedoet, kom je in aanraking met een Nederlander die in jou 
geïnteresseerd is. Je oefent spelenderwijs je Nederlands. Je krijgt misschien een band met 
een stadgenoot die je in praktische dingen de weg kan wijzen.

Elke maand komen jullie in elk geval één keer een uur bij elkaar en praten jullie over hoe 
het jou vergaat bij het wennen aan dit land en het opbouwen van een nieuw bestaan. Dit 
doen jullie aan de hand van een online vragenlijst die het lid van De Correspondent 
meeneemt. Dat doe je anoniem. De verzamelde informatie gaat naar De Correspondent, 
maar blijft vertrouwelijk. Gegevens worden met niemand gedeeld, niet met de IND, niet 
met de gemeente, niet met overheden uit het land waar je vandaan komt. 
De informatie wordt gebruikt om verhalen te schrijven over vluchtelingen zoals jij en over 
hoe het jullie vergaat in Nederland. Die verhalen geven vluchtelingen een stem en dat is 
hard nodig. Er wordt veel over vluchtelingen gesproken, maar heel weinig mét 
vluchtelingen. Door te vertellen over jouw leven in Nederland, help je Nederlanders om 
vluchtelingen beter te begrijpen.

Artikelen worden vertaald in het Engels en Arabisch en zijn gratis beschikbaar op internet. 

We hopen vurig dat je meedoet. Meld je dan aan, samen met de persoon die je heeft 
benaderd.
Als niemand je heeft gevraagd om mee te doen en je wilt toch deelnemen, stuur dan een 
mail naar: nieuwinnederland@decorrespondent.nl
 
Wij sturen jouw e-mailadres door naar een lid van De Correspondent in jouw woonplaats. 
Hij of zij neemt zo snel mogelijk contact met je op.
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