
SPORTIEVE
WERELDMEIDEN

WIE ZIJN  
BETROKKEN?
Vrouwenplatform Carree werkt 
in dit project nauw samen met 
Sportservice Overijssel, Het Erasmus 
ISK en Vluchtelingenwerk Oost-
Nederland. Deze organisaties 
werken in de uitvoering samen 
met lokale sport-, onderwijs- 
en welzijnsorganisaties. En 
de deelnemende meiden zelf 
hebben natuurlijk ook een 
rol in de uitvoering van alle 
projectactiviteiten.

Kent u meiden met interesse 
voor dit project; deelnemers of 
maatschappelijke diensttijders?  
Wilt u uw sport via dit project 
promoten? Wilt u weten of 
Wereldmeiden in uw regio 
georganiseerd wordt of 
georganiseerd kan worden?  
Wilt u meer weten over het  
project Wereldmeiden? 

Doel van de maatschappelijke 
diensttijd is dat iedere jongere de 
mogelijkheid krijgt om via maat-
schappelijke projecten en activiteiten  
bij te dragen aan een sterke en 
betrokken samenleving. De maat-
schappelijke diensttijd biedt tijd en 
ruimte waarin jongeren zich inzetten 
voor een ander en zo hun eigen  
talenten ontdekken en ontwikkelen. 
De maatschappelijke diensttijd biedt 
ook de moelijkheid om mensen met 
verschillende achtergronden en leef-
tijden dichter bij elkaar te brengen. Het 
is meedoen, door anderen te laten 
meedoen. Daar wordt iedereen ster-
ker van.

Sportactiviteiten bieden mooie kan-
sen voor vluchtelingen meiden om 
de fysieke en mentale gezondheid te 
verbeteren, het sociale isolement te 
doorbreken en participatie en sociale 
contacten te bevorderen. Door deel-
name aan sportactiviteiten leggen zij 
contacten met Nederlanders, leren zij 
de taal spreken en maken zij kennis 
met de Nederlandse sportcultuur. 
Dat levert competenties op die  
belangrijk zijn voor een gezonde en 
zelfstandige toekomst in Nederland.

Vluchtelingen meiden komen vaak 
uit gebieden waar oorlog woedt of 
mensenrechten worden geschon-
den. Voor meiden die hals over kop 
zijn gevlucht uit gevaarlijke om-
standigheden en alles hebben ach-
tergelaten is het wel even wennen 
in Nederland. Alles gaat anders, zij 
spreken de taal niet en kennen hier 
nog niemand. Met Wereldmeiden 
proberen we deze meiden te helpen 
om een zelfstandige toekomst op te 
bouwen in Nederland.

Raadpleeg dan www.wereldmeiden.nu  
of neem contact op met de  
projectleider Wereldmeiden van 
Vrouwenplatform Carree, via  
info@vpcarree.nl

MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTTIJD

MEEDOEN MET 
WERELDMEIDEN?

WAAROM SPORT- 
ACTIVITEITEN? 

WAAROM 
VLUCHTELINGEN?



WAAR VINDT 
WERELDMEIDEN 

PLAATS?
Kijk of Wereldmeiden in  

jouw regio plaatsvindt op  
www.wereldmeiden.nu

WIE DOEN 
ER MEE?
In elke regio starten twee groepen van 15 meiden, in 
de leeftijd van 14-28 jaar. Met in elke groep:

5 deelnemers
meiden met een  
vluchtelingen status, die 
nog maar net in Nederland 
wonen. Zij kunnen kennis-
maken met sport- en  
beweegactiviteiten en 
door mee te doen aan 
Wereldmeiden hun weg 
leren te vinden in de  
Nederlandse sportwereld.

5 sportmeiden 
die actief zijn bij een 
sportvereniging of een 
sportopleiding volgen.  
Zij kunnen hun kennis 
over en ervaring met de 
sport inzetten, om de 
drempels voor sport- 
deelname bij de  
deelnemers te verlagen of 
weg te nemen.

5 rolmodellen
meiden met een migratie- 
achtergrond, die al een 
langere tijd in Nederland 
wonen. Zij hebben het 
hele proces van integreren 
meegemaakt, kunnen 
zich daardoor goed  
inleven in de situatie van 
de deelnemers en spreken  
wellicht dezelfde taal.

SPORTIEVE 
WERELDMEIDEN
Vrouwenplatform Carree organiseert het project Wereldmeiden om de 
integratie van vluchtelingen meiden met een verblijfstatus te verbeteren, 
door middel van sport en bewegen. Samen sporten met andere meiden  
biedt mooie kansen om een isolement te doorbreken en om de gezondheid, 
participatie en sociale contacten te bevorderen. Door te bewegen worden 
meiden energieker en daardoor krijgen ze meer motivatie om ook aan andere 
activiteiten deel te nemen. De bedoeling van 
Wereldmeiden is dat de meiden hun sociale 
netwerken voor elkaar ontsluiten en dat er 
nieuwe vriendschappen kunnen ontstaan. 

SAMEN 
SPORTEN 
Vijf rolmodellen, vijf sportmeiden en vijf deelnemers vormen samen een groep.  
Deze groep gaat tien weken lang iedere week een andere sportactiviteit uitproberen 
in een soort sportcarrousel. Na deze tien weken kiezen de deelnemers een beweeg-
activiteit die ze vijftien weken verder gaan verkennen. Per deelnemer gaat een 
rolmodel en iemand met een sportachtergrond mee. Samen vormen ze een drietal. 
De sportmeiden en de rolmodellen vervullen hun taken in het kader van de 
Maatschappelijke Diensttijd. Zij zorgen ervoor dat de nieuwkomers een mooie 
sportieve ervaring opdoen en hun sociale netwerk uitbreiden. Het zou natuurlijk 
mooi zijn als de deelnemers zoveel plezier hebben gehad, dat ze na afloop van het 
project blijven sporten. De maatschappelijke diensttijders begeleiden niet alleen de 
deelnemers, zij doen ook samen met de deelnemers mee aan alle sportactiviteiten.

WAT LEVERT 
HET OP?
De maatschappelijke diensttijders krijgen workshops aangeboden waarin zij leren 
‘cultuursensitief werken’, leren organiseren en leren van elkaar. De deelnemers 
leren hoe de sport in Nederland is georganiseerd, maken kennis met verschillende 
sporten en krijgen clinics sport en gezondheid en clinics flimpjes maken met de 
mobiele telefoon. Het allerbelangrijkste is dat de meiden 
plezier hebben met elkaar. De maatschappelijke 
diensttijd duurt in totaal ongeveer 30 weken. 
Het project start met een warming-up 
bijeenkomst en eindigt met een cooling-
down festival. Na afloop van het project 
‘bewegen’ de deelnemers zich 
zelfstandiger in onze samenleving en 
in een volgende ronde kunnen zij 
wellicht rolmodel zijn.


