
 

Stap 4: Informatie 

 

 

Voorbeeld1 

 

Voorlichting AMA’s 

Beyond Borders, Samuel Tekeste 

 

Stichting Beyond Borders zet zich in voor een beter toekomstperspectief voor Alleenstaande 
Minderjarige Asielzoekers (AMA’s), ongeacht de verblijfsstatus. AMA’s zijn jongeren die zonder 
meerderjarige familieleden zijn gevlucht. Ter bescherming van deze groep kunnen zij, ook al is de 
asielaanvraag afgekeurd, totdat zij 18 jaar zijn in Nederland blijven. Hier hebben zij recht op opvang 
en onderwijs. Momenteel verblijven er ongeveer 2100 AMA’s in Nederland2.  

 

Het goede voorbeeld: Voorlichtingskrant AMARAMA 

AMARAMA is een welkomstkrant voor en door jonge vluchtelingen (AMA’s) die aansluit bij hun 
belevingswereld. Deze krant biedt AMA’s bruikbare informatie over toekomstmogelijkheden in de 
eigen taal: Tigrinya (Eritrea), Arabisch (Syrië), Dari (Afghanistan) en Farsi (Iran). De AMARAMA wordt 
vijf keer per jaar uitgebracht en is verkrijgbaar op diverse opvanglocaties. Vanaf oktober 2016 is de 
krant ook interactief beschikbaar op de website van Beyond Borders.  

 

Het goede voorbeeld: Toekomst Training 

Om voor AMA’s te verduidelijken wat hen te wachten staat wanneer zij 18 jaar worden, biedt Beyond 
Borders bewezen effectieve toekomsttrainingen aan op AMA-locaties. Op die manier worden AMA’s 
ondersteund en gestimuleerd om hun kansen voor de toekomst verbeteren. Jongeren worden op een 
toegankelijke wijze voorgelicht over toekomstmogelijkheden, zij ontwikkelen een plan voor de 
toekomst en het belang van netwerken wordt uiteengezet. Verder worden vragen beantwoord zoals: 
wie ben je?, wat kan je?, wat wil je? en hoe ga je je droom bereiken?. Een keer per jaar organiseert 

                                                           
1 De Werkgroep Kind in azc is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de voorbeelden. De initiatieven zijn 
door de werkgroep verzameld en met goedkeuring van de diverse organisaties publiceren we deze 
voorbeelden. 
2 Cijfers van Nidos: http://www.nidos.nl/ 



Beyond Borders een groot feest voor tweehonderd AMA’s en hun begeleiders, het Toekomst Festival, 
met actieve workshops op het gebied van veiligheid, sport en financiën. 

“Vroeger was ik altijd alleen. Ik zat thuis te stressen en ik deed niets. Ik durfde niet veel en daardoor 
kende ik ook maar weinig mensen. Dankzij de training ben ik nu veel beter bezig met mijn toekomst.” 

Jongeren staan volledig vrij in hun keuzes voor de toekomst. Beyond Borders biedt enkel 
oriëntatiemogelijkheden en maakt de toekomst inzichtelijk voor AMA’s, zodat zij zelfstandig en 
weloverwogen hun keuzes kunnen maken. Trainingen vinden altijd plaats in de taal van de jongeren 
en naast de trainer is er ook een ervaringsdeskundige op het gebied van de cultuur aanwezig.  

 

Bijdrage aan informatie 

Via Beyond Borders krijgen deze AMA’s informatie over de situatie in Nederland (Voorlichtingskrant 
AMARAMA) en worden zij ondersteund en gestimuleerd om zich te blijven ontwikkelen (Toekomst 
Training). Vanwege hun jeugdige leeftijd, de afwezigheid van ouders, een opgelopen 
onderwijsachterstand en gebrek aan ervaring met een ‘normaal’ bestaan, verdienen AMA’s speciale 
aandacht ten opzichte van andere asielzoekers. Een goed toekomstperspectief is afhankelijk van 
zelfvertrouwen, kennis, vaardigheden en een sterk sociaal netwerk. De activiteiten van Beyond 
Borders richten zich op het verkrijgen en versterken van deze voorwaarden. Daarnaast geeft Beyond 
Borders voorlichting en training aan begeleiders en docenten van AMA’s over de verschillende culturen 
en communicatie codes. Hierdoor leren de AMA’s en hun begeleiders elkaar beter begrijpen. 

 

 

 


