
Wil jij aan je  
toekomst bouwen? 
Do you want to  
build your future?



Wil jij uitzoeken wat je met je leven  
gaat doen en tegelijkertijd praktijk- 
ervaring opdoen?

Het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen start een 
nieuw project voor ongedocumenteerden dat 
bestaat uit de volgende onderdelen:

Toekomstoriëntering  
Vierdaagse groepscursus of individueel traject. 
Deze cursus ondersteunt je bij het maken van  
een bewuste keuze over je toekomst. 

Weerbaarheid
Wekelijkse cursus van 2,5 uur voor vrouwen 
(fysieke training en maatschappelijke onder- 
steuning). Totaal 12 bijeenkomsten.

Praktijkleertraject
Leer een vak, door een combinatie van praktijk  
en theorie, bijvoorbeeld: Fietsenmaker, Meubel-
maker, ICT medewerker, Kapper of Coupeur/ 
coupeuse. (De praktijkleertrajecten duren tussen 
de 6 en 12 maanden en zijn gemiddeld twee tot 
drie dagdelen per week.)

Inclusief een korte cursus EHBO verzorgd door 
het Rode Kruis en een korte cursus over de basis-
rechten van ongedocumenteerden.

Voor meer informatie over de verschillende  
trajecten neem contact met ons op via onder-
staande contactgegevens.

Do you want to find out what to  
do with your life and get some  
practical training in the meantime?

ASKV / Steunpunt Vluchtelingen is starting a new 
project for undocumented migrants, including 
the following courses: 

Future orientation  
Four day group course or individual programme 
which supports you to take a conscious decision 
about a meaningful and realistic future.

Self-defense for women 
Weekly 2,5 hour course for women (physical 
exercise and social support). 12 meetings in total. 

Apprenticeship / Practical Learning 
Learn new skills in one of the available fields if 
you aspire to become a: Bike technician, Furni-
ture maker, IT employee, Hairdresser or Tailor.
(The courses are 2-3 half days a week and last  
on average between six and twelve months.) 

All practical learning courses include an intro- 
duction to First Aid by the Red Cross and a short 
course informing you about basic rights for 
undocumented migrants. 

For further information about the courses please 
contact us via the contact details below.

T: 06 407 135 99 — pao@askv.nl 
www.askv.nl/pao

Frederik Hendrikstraat 111C
1052HN Amsterdam 

Project Activering 
Ongedocumenteerden




