“Vi har fået
forståelse for,
hvordan det er at
være flygtning.
Det er ikke kun
Feras, der lærer,
vi lærer også
rigtig meget af
Feras og hans syn
på tilværelsen.
Det er en lige
værdig relation,
hvor vi begge får
en masse ud af
det.”

Er du nysgerrig på andre kulturer, og har du lyst
til at lære et menneske med en anden baggrund
at kende, så kontakt:
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Vil du være frivillig?

VIS EN
FLYGTNING DIT
LOKALSAMFUND

Pia, frivillige ven sammen med sin familie

Røde Kors er altid til stede. I Danmark skaber vi fælleskaber og støtter
samfundets sårbare til et bedre liv. Vi er en del af dit lokalsamfund,
uanset hvor du bor. Med din hjælp kan vi altid være til stede, når der
er brug for os.

rødekors.dk

Ting I kan lave sammen:
• Tage på ture, f.eks. på museum eller i skoven
• Tale om hverdagens udfordringer
•	Tale om hinandens kultur, traditioner og
højtider
•	Øve det danske sprog, f.eks. lave lektier, se tv
eller læse avis
• Læse og forstå breve fra myndighederne
• Sparre om uddannelse og erhverv

Gør en forskel
Ny kultur, nyt sprog og nye udfordringer. Det er hverdagen for de flygtninge, som kommer til Danmark. Venner
Viser Vej er et projekt, der skal være med til at give
flygtninge en god start på en ny tilværelse.

Bliv ven med en flygtning
Lige nu mangler vi frivillige, der vil være ven med en
flygtning eller en flygtningefamilie. Du kan melde dig som
enkeltperson eller sammen med din familie. Som frivillig
ven hjælper du en flygtning i dit lokalområde, med alt det,
der har betydning for at få hverdagen til at fungere. F.eks.
spørgsmål om dansk kultur og danske normer.

Samtidig får du mulighed for at lære et nyt menneske og en anden kultur at kende.
Sammen kan I f.eks. gå ture. I kan tale om hinandens kultur, traditioner og hverdagens udfordringer.
Det er jer i fællesskab, der bestemmer, hvad I vil
mødes omkring. Vi forsøger altid at koble frivillige
og flygtninge ud fra fælles interesser, alder og
ønsker.
Det kræver ikke særlige forudsætninger at være
frivillig ven. Det vigtigste er, at du har ca. to-tre
timer hver anden uge, har lyst til at hjælpe, og til at
lære andre mennesker at kende.

