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Geachte raadsleden, 

Donderdagavond 4 februari behandelt u het raadsvoorstel Huisvesting Kentalis in het gebouw 

Vondelstraat 220. Stichting AMO Nederland heeft een deel van dit gebouw op dit moment op 

tijdelijke basis in gebruik. Om die reden willen wij het volgende onder de aandacht brengen. 

Stichting AMO Nederland biedt een (vertrouwde) thuisbasis voor ruim 250 statushouders met een 

Arabische achtergrond in Doetinchem, en omstreken. De afgelopen maanden is dit aantal flink 

gestegen en wij verwachten ook voor de komende maanden een toename van statushouders. Naast 

het bieden van deze thuisbasis willen we onze mensen ook helpen met een goede inburgering in 

onze samenleving. Onze kinderen krijgen extra taalles en volwassen statushouders ondersteunen we 

in hun weg naar officiële instanties. Bovendien ondersteunt onze stichting in de Achterhoek bij de 

(tijdelijke) huisvesting van vluchtelingen (o.a. tolken). Dit alles doen wij op vrijwillige basis. 

Kortgeleden hebben wij gesproken met het Graafschap College, aanbieder van enkele honderden 

inburgeringstrajecten in de Achterhoek, wat heeft geresulteerd in beoogde samenwerking rond het 

formele (Graafschap College) en informele (stichting AMO Nederland) leren bij inburgering. Het 

Graafschap College is ook dringend op zoek naar extra ruimte omdat vanwege de instroom van 

inburgeraars de huidige locaties vol zitten.  

Met de komst van Kentalis naar het gebouw aan de Vondelstraat is niets mis. Jammerlijk gevolg is 

wel dat onze stichting en onze statushouders en vrijwilligers over enkele weken op straat komen te 

staan. Wij zijn hierover in gesprek met de gemeente maar willen langs deze weg ook een beroep op u 

doen om zich sterk te maken voor vervangende huisvesting voor onze mensen. Zo hebben wij 

begrepen dat het wellicht mogelijk is tot aan de zomer een deel van het gebouw aan de Vondelstraat 

dat niet verbouwd wordt, te gebruiken? 

Tot slot nodig ik u graag uit om kennis te maken met (het werk van) stichting AMO Nederland. 

Hoogachtend, 

Sherif Behnasi 

Voorzitter stichting AMO Nederland  
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