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Den Haag, 23 september 2018 – In Teaching Refugee Children geeft Hélène van Oudheusden 

vluchtelingbegeleiders en leraren een nieuw perspectief op traumasensitief begeleiden van 

vluchtelingkinderen. Met de Reis van de Held (Joseph Campbell) maak je een innerlijke reis 

waardoor je jouw leerlingen nog beter aanvoelt. Daardoor kun je jouw lessen precies op maat 

maken voor de behoeften van vluchtelingkinderen. Elke creatieve methode, tool en oefening 

inspireert de leraar om een warm pedagogisch klimaat te creëren waarin kinderen zich vrij 

kunnen ontwikkelen. 
 

Auteur Hélène van Oudheusden begeleidt sinds 2006 vluchtelingkinderen. Vanaf de 

vluchtelingsituatie in Europa in 2015/2016 is zij in Griekenland actief als humanitair educatiewerker. 

Hélène van Oudheusden organiseerde in 2017/2018 de studiereizen Goed onderwijs aan 

nieuwkomers voor leraren naar Lesbos, Griekenland. 

Wereldwijd zijn er meer dan 20 mln vluchtelingkinderen (UNHCR). Onderwijs geeft hen een veilige 

plek om weer te landen. Om te herstellen van pijnlijk afscheid van het thuisland of van 

verschrikkingen tijdens de reis. Het is van belang dat vluchtelingbegeleiders en leraren de juiste 

tools hebben om vanuit hun hart kwetsbare vluchtelingkinderen te ondersteunen. Zodat de 

kinderen kunnen opgroeien met vertrouwen in hun toekomst. Teaching Refugee Children is 

geschreven voor leraren en vrijwilligers in ieder land.  

Teaching Refugee Children is alleen in het Engels beschikbaar.  

Het boek is te koop via www.teachingrefugeechildren.com, Bol.com en bij de betere boekhandel 

zoals Van Stockum Den Haag. De verspreiding in het buitenland verloopt via Amazon.com.  

De boektrailer geeft je een eerste indruk. 

 

Theorie, tips en oefeningen worden inspirerend verweven in een heldere opmaak. Daardoor kun je al 

lezend direct starten met de oefeningen. Naast de praktische inhoud is het boek prettig leesbaar en 

ontroerend. Teaching Refugee Children nodigt me uit om aan de slag te gaan! 

 

Irina Garwola, taaldocent 
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