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Journalist interviewt nieuwkomers

Vluchtelingen voorstellen 
aan de buurt

Elk dorp in Peel en Maas krijgt ermee te maken: er komt een gezin vluchtelingen, vaak uit Syrië, in de buurt 
wonen. Voor zowel de mensen in de wijk als de vluchtelingen is dat wennen. Journalist Patrick van ’t Hooft merkte 
in Egchel hoe belangrijk het is om nieuwkomers voor te stellen aan de mensen in de buurt. “Het is een eerste, 
belangrijke stap naar integratie.” Met hulp van gemeente en dorpsraden gaat hij dat nu ook in andere dorpen doen.

Aanleiding voor het plan was Van 

’t Hoofts verhuizing van Panningen 

naar Egchel vorig jaar. Rond die 

tijd arriveerde ook een Syrisch 

vluchtelingen gezin in hun nieuwe 

huis, even verderop bij hem in de 

straat. Hij maakte kennis, schreef een 

portret van de familie en zette dat 

samen met een foto op de website 

van het Dorpsoverleg en de Egchel

Facebookpagina. Tot zijn verrassing 

kwamen daarop veel  positieve reacties. 

Ook het Syrische gezin werd na publi

catie regelmatig op het interview aan

gesproken. “Blijkbaar wordt met zo’n 

portret het ijs als het ware gebroken”, 

vertelt Van ‘t Hooft. “De nieuwkomers 

krijgen een gezicht, waarna contact 

maken gemakkelijker wordt. En contact 

is essentieel voor integratie.”

Voorwaarde is volgens Van ’t Hooft 

wel dat het artikel op een website of 

Facebookpagina geplaatst wordt die 

veel wordt gezien door de inwoners 

van het dorp of de wijk. “Voor de lezers 

gaat het altijd om mensen uit de eigen 

Hulp bij integratie in Kessel
In Kessel en KesselEik wonen 36 erkende vluchtelingen. 

Dorpsoverleg Kessel organiseert iedere donderdagavond een taalcafé in de 

algemene ontmoetingsruimte van zorgcentrum De Merwijck. Hier krijgen 

vluchtelingen hulp bij het versneld leren spreken van de Nederlandse taal, 

het vinden van gepast werk of ze worden in contact gebracht met sport of 

buurtverenigingen. Informeer voor alle mogelijkheden bij  

info@ dorpsoverlegkessel.nl

De Syrische familie Meselmani die sinds februari in Kessel woont

buurt, vlakbij dus. Nieuwelingen die er 

anders uitzien, die ze misschien al eens 

gezien hebben, maar niet aan durfden 

te spreken. Het moet voelen als ‘oké, 

die mensen op de foto zijn dus ónze 

vluchtelingen’.” 

De positieve reacties in Egchel 

maakten dat Van ’t Hooft de gemeente 

voorstelde om deze manier van voor

stellen in alle dorpen te gaan doen. 

De gemeente en ook de dorpsraden 

reageerden positief en zegden steun 

toe. Voorlopig gaat het om een serie 

van tien portretten, zo veel mogelijk 

verspreid over alle dorpen in Peel en 

Maas. 

Inmiddels heeft Van ‘t Hooft een 

tweede portret klaar. Het betreft de 

Syrische familie Meselmani die afgelo

pen februari in Kessel is komen wonen. 

Hun verhaal wordt deze week verspreid 

en gedeeld op lokale platforms in 

hun directe omgeving. Inwoners van 

Kessel zijn zelf overigens ook actief in 

de begeleiding van pas gearriveerde 

vluchtelingen.

Vijf genomineerden Cultuurprijs
Gemeente Peel en Maas reikt in november voor de 27e keer de Cultuurprijs uit. Op dinsdag 29 augustus 

werden de vijf genomineerden voor de prijs van dit jaar bekendgemaakt. Orgelkring Peel en Maas, de website 
met historisch erfgoed PeelenMaasNet, schrijfster en regisseuse Ann Philipsen, talkshow De Proos en Stichting 
Kunst en Cultuur Baarlo maken kans op de prijs.

De Cultuurprijs is een erkenning 

voor personen, instellingen of 

initiatieven die een belangrijke 

bijdrage leveren aan het culturele 

leven van Peel en Maas. In 

het voorjaar konden inwoners 

van de gemeente kandidaten 

voordragen. “De respons op deze 

oproep was heel groot”, aldus 

het organiserende commissie 

Cultuurprijs. “De commissie heeft uit 

alle inzendingen een vijftal kandidaten 

genomineerd die kans maken op 

de Cultuurprijs, maar ook op de 

Publieksprijs en de Stimuleringsprijs. 

De nominaties zijn tot stand gekomen 

door alle inzendingen kritisch af 

te wegen tegen de vooraf door de 

gemeente opgestelde criteria voor 

deze prijs.” Vanaf zondag 8 oktober 

is het mogelijk een stem uit te 

brengen voor de Publieksprijs via 

email en Facebook. De Cultuurprijs 

wordt gekozen door het College 

van B&W van Peel en Maas en de 

Stimuleringsprijs wordt toegekend 

door de commissie Cultuurprijs. 

De uitreiking van de drie prijzen vindt 

plaats op vrijdag 24 november in 

DOK6 Theater. 


