TELL-ME

LUISTEREN NAAR

had ik hier heel graag gebruik van
gemaakt’, aldus een van de jongeren
uit het jongerenpanel van Eigen-Wijs.
In 2016 werd de website in totaal
84.383 bezocht. De vluchtelingenkinderen vinden de website erg fijn: ‘Er
is heel veel informatie te vinden en
de website is duidelijk. Je kan zien
waar je azc staat en je kan veel dingen vinden die belangrijk zijn voor
de eerste stappen van je nieuwe
leven in Nederland.’

Tell-me in 2016
Sinds eind 2016 is de website www.
tell-me.nl geïntegreerd in de website van De Kindertelefoon. Op de
homepage van kindertelefoon.nl kun
je in één klik naar www.tell-me.nl.
De website wordt steeds bekender
onder de doelgroep. ‘Als ik eerder
van De Kindertelefoon gehoord had,

In 2016 is hard gewerkt aan de restyling en verdere verbetering van de
website www.tell-me.nl:
• Jongerenpanels bestaande uit
vluchtelingen vanuit het hele land
zijn bevraagd over hun wensen
over www.tell-me.nl
• Er is een gebruikersonderzoek
gehouden onder contactpersonen
bij het COA

Cijfers:
aantal vluchtelingen
wereldwijd:

Hoeveel kinderen
leven er in Nederland
in azc’s:

De website van Tell-me

65,3 MilJoen

Aantal vluchtelingen
in Nederland:

37.4 16

Bron: www.vluchtelingenwerk.nl

Aantal azc’s

110 azc’s

swaAn, 17 jaar

2.109

3.209

TotAaL:

9.084
KinDeren
3.766

0-3 jaar
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• De site kreeg een vernieuwd design, dat tijdens de Open AZC-dag
op 25 september 2016 werd gelanceerd, met als uitgangspunten:
frisser, beeldender, eenvoudiger
en toegankelijker
• Er kwam vernieuwd promotiemateriaal voor de website
• Er zijn plannen opgesteld voor
verdere verfijning en integratie van
www.tell-me.nl in de systemen van
De Kindertelefoon
De lancering van het nieuwe design
van www.tell-me.nl was een succes.
Met de vernieuwde website voor
en over jonge vluchtelingen hopen
wij deze kinderen nog meer aan
te spreken, zodat ze de informatie
kunnen vinden die nodig is om beter
te kunnen participeren in de Nederlandse maatschappij.
Het project Eigen-Wijs loopt tot begin
2018 en wordt gefinancierd door
AMIF en het C&A Fonds

gesprekken
4-11

12-17

• 110 azc’s in NedErLand
• de MeeSte azc’s HebBen een
OpvAnGcaPaCitEit Voor 500
AsiElZoeKers
• 10 OpvAnGloCaTies HebBen
een OpvAnGcaPaCitEit Voor
1.000 of Meer AsiElZoeKers

Luisteren is voor mij belangrijk! Ik
kan niet zonder luisterend oor.
Bij de Kindertelefoon denk ik
aan… het briefje met het telefoonnummer dat mijn moeder vroeger op
mijn kast had geplakt.
‘Ik kan mijn verhaal altijd kwijt bij
mijn moeder. Ze luistert, geeft advies
en denkt hetzelfde als ik. Als er iets
is gebeurd op school kan ik niet
wachten totdat ik thuis ben, om het
aan mijn moeder en tweelingzus te

vertellen. Als ze er niet zijn, blijf ik
er maar aan denken. Door te praten,
vermindert mijn stress. Soms kom ik
tot een goede oplossing en weet ik
beter wat ik moet zeggen. Of ik kom
erachter dat ik niet zo moet zeuren.
Ik kan zelf ook goed luisteren. Op de
lagere school werden mijn zus en ik
verkozen tot mediator om ruzies op
het schoolplein op te lossen. Mijn
vriendinnen vinden dat ik psycholoog moet worden en doen altijd
hun verhaal bij mij. Het gaat bijvoor-

beeld over jongens, eetstoornissen,
faalangst of ruzies tussen ouders.
Blijkbaar hebben mijn vriendinnen het
gevoel dat ik er voor hen ben en dat
vind ik een compliment.
Toen ik 9 was, kreeg mijn moeder
borstkanker. Daar is toen veel over
gepraat. Ik ging met mijn zus naar
een creatief therapeute. Ik praatte,
mijn zus knutselde. Het was fijn dat
er iemand naar mij luisterde, maar
het was geen noodzaak. Er waren
genoeg mensen om mee te praten.’
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