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STEUN NODIG NA 
TERUGKEER? 
HET IS MOGELIJK.
KINDERDAGVERBLIJF  
IN BAGDAD

In 2015 kwam de 15-jarige Haifa uit 
Irak naar België. Haar verzoek om 
internationale bescherming werd 
geweigerd. Toen de situatie in haar land 
stabieler werd, besliste ze om terug te 
keren naar Bagdad. Al snel vond ze er 
werk in een kinderdagverblijf. Ze geeft 
daar ook Engelse les.
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Naar een meer geïntegreerd 
migratiebeleid, dankzij het AMIF 
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STEUN NODIG NA 
TERUGKEER? 
HET IS MOGELIJK.
STOFFENWINKEL  
IN KABUL

De politieke situatie in Afghanistan joeg 
Jan Mohmdd op de vlucht. Eenmaal 
in België lukte het hem niet om een 
verblijfsvergunning te krijgen. Hij miste 
zijn familie. Via het programma voor 
vrijwillige terugkeer vertrok hij daarom 
terug naar zijn land. Samen met een 
vriend opende hij een stoffenwinkel in 
het centrum van Kabul. 
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STEUN NODIG NA 
TERUGKEER? 
HET IS MOGELIJK.
FRUITTEELT IN ARMENIË

Na een verblijf in België, keerde Anahit 
terug naar Armenië bij haar familie. 
Op advies van IOM besliste ze om het 
grootste deel van de re-integratiesteun 
te besteden aan de aankoop van vee 
en het uitbreiden van haar grond. De 
groenten en het fruit worden verkocht 
op de markt en brengen genoeg op om 
het gezin te onderhouden. Anahit volgt 
ook kapperslessen.
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STEUN NODIG NA 
TERUGKEER? 
HET IS MOGELIJK.
AUTONOMIE NA TERUGKEER
IN BURKINA FASO

Agnès kwam alleen in België aan. Toen 
haar asielprocedure niet succesvol 
afliep, keerde ze terug naar haar 
ouderlijk huis in Burkina Faso. Agnès 
wilde een autonoom leven leiden 
met een vast inkomen. Met de re-
integratiesteun onder het beheer van 
Caritas International besloot Agnès 
een winkeltje te openen waar ze droge 
voeding en hygiënische producten 
verkoopt.


