Mijn Tweede Familie
Mijn Tweede Familie biedt alleenstaande jonge vluchte
lingen (18-21 jaar) ondersteuning bij het opbouwen van
een zelfstandig bestaan in Nederland. SOVEE zoekt voor
deze jongeren, die eigen woonruimte hebben, een gezin
waar ze zo nu en dan op terug kunnen vallen en waar ze
hun verhaal kwijt kunnen. Een gezin dat er voor hen is en
hen helpt hun weg te vinden in onze samenleving.
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Als alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) in Nederland 18 jaar
worden, eindigt de voogdij: zij zijn officieel
volwassen met alle rechten en plichten die
daarbij horen. Zij wonen op zichzelf,
mogen zelfstandig beslissingen nemen,
zijn verantwoordelijk voor hun zorgkosten en kunnen financiële verplichtingen
aangaan. Niet alle AMV’s zijn hier goed
op voorbereid. Een opleiding afronden,
werk vinden en al je zaken zelf regelen is
een hele opgave. Daarom gunnen wij deze
jongeren, die in Nederland een zelfstandig
bestaan moeten opbouwen, een tweede
familie.
Bij een tweede familie kan een jongere
op een middag aan de keukentafel bij
een kopje thee de dag doornemen of in
alle rust huiswerk maken. Een keertje
aanschuiven bij het avondeten en daarna
gezellig op de bank voor de tv. Of een
zondagmiddag mee met een uitje.
Gewone, alledaagse familieaangelegen
heden zijn voor deze jongeren heel
waardevol en dragen bij aan ontspanning
en een gevoel van geborgenheid. Een
tweede familie kan de jongere bij diverse
zaken helpen zoals: leren koken, meedenken bij het afsluiten van een zorg
verzekering of ondersteunen bij school en
huiswerk.
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