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Activiteiten
Mind-Spring Junior
Ten behoeve van Mind-Spring Junior© hebben we onderzoek gedaan naar welke
zorgen kinderen die in een asielzoekerscentrum of op een gezinslocatie wonen
hebben en hoe zij en hun ouders daarmee omgaan. Het onderzoek levert een
aantal belangrijke inzichten op voor de psycho-sociale hulpverlening aan
asielzoekerskinderen en meer specifiek voor de invulling van de methodiek
Mind-Spring Junior©. Deze inzichten zijn beschreven in het de publicatie: “Het
gaat goed, maar ik heb wel hoofdpijn”. De publicatie is gratis beschikbaar via de
website van Vrienden van SAMAH.

In 2016 hebben een aantal pilots plaatsgevonden op basis van een eerste
ontwikkelde versie van de Mind-Spring Junior. Daartoe is een groep Mind-Spring
trainers aanvullend getraind. Wij hebben een handreiking monitoring en
evaluatie ontwikkeld, met als doel concrete punten te ontvangen van de trainers
voor de aanpassingen van de methodiek. De input van de trainer vormde de
basis voor de ontwikkeling van de uiteindelijke methodiek.
Het project is afgesloten met een mini-conferentie op 13 september 2016.
Aanwezig waren contacten uit het werkveld van diverse organisaties (Unicef,
Warchild, GGZ, COA, zowel landelijk als lokaal), Mind-Spring trainers en
ervaringsdeskundigen. Tijdens de conferentie hebben we teruggeblikt op de
belangrijkste opbrengsten uit het onderzoek en is de ontwikkelde methodiek op
visuele wijze gepresenteerd, waarbij de eerste versie van het handboek is
overhandigd aan de trainers. Daarnaast is tijdens de conferentie een werkgroep
gevormd, bestaande uit medewerkers van COA en GGZ en Mind-Spring trainers,
die een vervolg zal geven aan de gesprekken over de noodzakelijkheid van het
samen verantwoordelijkheid dragen voor een positief pedagogisch klimaat.
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Ontwikkeling materialen Tell-Me en evaluatie materiaal tijdens pilots
In opdracht van Vluchtelingenwerk Nederland hebben we de
voorlichtingsmaterialen horende bij het project Eigen-Wijs (een vervolg op het
project Tell Me) herzien en interactiever gemaakt. Eigen-Wijs is een project ter
empowerment van kinderen en jongeren op het asielzoekerscentrum. De
voorlichtingsmaterialen maken duidelijk wat de asielprocedure is en wat
kinderrechten zijn. Aanvullend hebben we een nieuwe module “nabije toekomst
in Nederland” toegevoegd.
Om te toetsen of de modules aansluiten bij de leefwereld van kinderen en
jongeren en werkbaar zijn voor de trainers, hebben we een aantal pilots
bijgewoond.
Training psychosociale problematiek bij jonge vluchtelingen op school, België
Tijdens een studiedag voor basisschooldocenten in Lokeren, heeft Vrienden van
SAMAH een workshop gegeven over de psychosociale en emotionele impact van
vluchten uit oorlogsgebied op kinderen. Hierin kwam onder andere de
ontwikkeling van Mind-Spring Junior aan de orde, maar is voornamelijk gekeken
naar wat docenten signaleren en hoe daarop in te spelen en elkaar te versterken.
Bijeenkomst maatjesmethodieken
Op 23 juni was Vrienden van SAMAH aanwezig tijdens een inspiratiebijeenkomst
rondom maatjesprojecten voor jonge alleenstaande asielzoekers. Tijdens deze
bijeenkomst werd het rapport “Match voor de toekomst?!” gepresenteerd.
Daarna werd met aanwezige vertegenwoordigers van maatjesprojecten,
voogden, opvangmedewerkers, onderzoekers en belangenbehartigers gesproken
over de wijze van matching en hoe daarbij de veiligheid van jongeren te
waarborgen; de doelstellingen van maatjesprojecten en de mate waarin deze
aansluiten bij de behoeften van jongeren; en de samenwerking tussen
professionals en vrijwilligers en hoe deze ten dienste kan staan van de jongere.
Volg je dromen tot je niet langer kunt leven
In de publicatie “Volg je dromen tot je niet langer kunt leven” presenteren we de
uitkomsten van onze zoektocht naar antwoorden. We zijn op zoek gegaan naar
alleenstaande jonge vluchtelingen die we zelf jarenlang hebben begeleid om te
zien hoe het met hen gaat. Is het hen gelukt een toekomst op te bouwen? Maken
zij hun dromen waar? Voelen zij zich thuis in Nederland?
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Hun verhalen gaan over blijdschap, dankbaarheid en ambities. Maar ook over
stress, eenzaamheid en onrecht. Het zijn verhalen die nog onvoldoende worden
gehoord, aldus de jongeren zelf. Verhalen die verteld moeten worden zodat zij
meer zichtbaar worden in de maatschappij: op school, op het werk, op de
voetbalclub en in de buurt. Want zichtbaar zijn en gehoord worden is de eerste
stap om als volwaardig burger mee te kunnen doen.
De publicatie eindigt met een reeks conclusies en belangrijke aanbevelingen op
basis waarvan we participatieve methodieken hebben ontwikkeld op
verschillende leefdomeinen van jongeren. Ook deze publicatie is gratis
beschikbaar via de website van Vrienden van SAMAH. Begin 2017 zal tevens een
papieren versie beschikbaar zijn.
Lost and found
Ook in 2016 hebben we diverse vragen van zowel jongeren als professionals uit
het werkveld ontvangen. We hebben deze vragen voor zover mogelijk
beantwoord en/of de vrager doorverwezen naar de juiste organisatie.
Netwerkpartners
Omdat we in 2016 heel bewust weer een actievere rol zijn gaan spelen, hebben
we de contacten met diverse samenwerkingspartners actief aangehaald. We
hebben onder andere verkennende gesprekken rondom samenwerking gevoerd
met New Dutch Connections, Beyond Borders, Pharos, Nidos en COA. (Vrienden
van) SAMAH blijkt nog (goed) bekend bij deze partners o.a. vanwege de nog
aanwezige kennis en er wordt positief geregeerd op de actieve terugkeer.
Projectidee herlancering AMV-platform
Naar aanleiding van de bijeenkomst rondom maatjesmethodieken is met
Stichting Kinderpostzegels Nederland gesproken over de noodzaak tot
herlancering van het AMV-platform (voorheen bekend als AMA-platform) en de
mogelijkheden voor financiering van de coördinatie daarvan. Aangezien ook bij
Pharos ideeën waren rondom de herlancering van het platform, hebben we
toenadering tot elkaar gezocht om in 2017 gezamenlijk deze herlancering verder
uit te denken en te realiseren.
Organisatieontwikkeling
Kantoor
In september 2016 heeft Vrienden van SAMAH zitting genomen in een kantoor in
de oude gevangenis aan het Wolvenplein in Utrecht.
Donaties
In 2016 heeft Vrienden van SAMAH van diverse organisaties donaties ontvangen.
PR
Actieve verspreiding rapport “Het gaat goed, maar ik heb wel hoofdpijn”
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We hebben het rapport digital toegestuurd aan onze samenwerkingspartners en
bij ontmoetingen een papieren versie overhandigd.
Rapportpresentatie Pakhuis de Zwijger
Op 9 november presenteerden we ons rapport “Volg je dromen tot je niet langer
kunt leven” – Een retrospectief onderzoek onder voormalige alleenstaande
minderjarige asielzoekers naar toekomstbeleving. We deden dit samen met 1
van onze jongeren in Pakhuis de Zwijger. Er waren ongeveer 100 aanwezigen.
De presentatie is terug te kijken via deze link: De vluchtroute #9

Ambities voor 2017
Financiële afronding, evaluatie en rapportage Mind-Spring Junior en Eigen-Wijs
Daadwerkelijke landering landelijk amv-platform in samenwerking met Pharos,
inclusief plan voor vergoeding inzet van uren voor de coördinatie ervan.
Uit het rapport “Volg je dromen tot je niet langer kunt leven” blijkt dat er tot nu
toe weinig moeite is gedaan om te leren van ex-amv’s. Dat vinden wij een
gemiste kans, omdat het goede inzichten oplevert, die impact hebben op de
ontwikkeling van de zorg van de huidige groep jongeren. Jongeren geven tevens
aan graag daarbij te willen helpen, sommigen zien het zelfs als hun plicht als examv’er en actief burger.
Uit de reacties op het rapport blijkt dat Vrienden van SAMAH uniek is in het feit
dat ze nog contact heeft met tientallen ex-amv’s, die ook bereid zijn hun
ervaringen te delen over hoe het met ze gaat. Dit inzicht zal bepalend zijn voor
de activiteiten die we centraal willen zetten in 2017.
Organisatieontwikkeling
In 2017 zullen we de organisatiestructuur aanpassen aan de ontwikkelingen die
hebben plaatsgevonden. Dit betekent onder andere het aanpassen van de
statuten, het installering nieuw bestuur en doorstart onder een andere naam.
Aanvullend zullen we werken aan de ontwikkeling van een nieuw logo, en een
daarbij horende huisstijl en website.
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