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Projectpartnerbijeenkomst in Spanje

Op 29-30 maart kwam het partnerschap van NEW TIMES bijeen voor een persoonlijke ontmoeting in Madrid, Spanje. 
De bijeenkomst werd georganiseerd en gehost door Asociación El Olivar en werd bijgewoond door projectpartners uit 
Italië, Litouwen, Nederland, Cyprus en Spanje. De deelnemers gingen in gesprek met de migranten die in de flat 
wonen die wordt ondersteund door Asociación El Olivar. Alle migranten kwamen uit Marokko. De discussie spitste zich 
toe op hun juridische situatie op dit moment, wat zijn de belangrijkste uitdagingen waar ze voor staan   en hoe ze 
zichzelf over vijf jaar zien. Het gesprek verliep vlot en leuk, ondanks de moeilijkheden die ze aan de partners van het 
project uitlegden. De drie jongens die deelnamen aan de discussie hadden een verschillende juridische status (de ene 
heeft juridische documenten, de andere wacht op de juridische documenten en de laatste, moet bijna twee jaar 
wachten om juridische papieren te verkrijgen). Het gesprek ging ook in op hun integratieproces, vooral in relatie tot 
religie, racisme en gewoonten. Over het algemeen was het een zeer constructief en leerzaam gesprek omdat het een 
onderdompeling was in de echte problemen die mensen uit andere landen ondervinden als ze naar Europa komen.
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De derde persoonlijke transnationale partnerbijeenkomst op Cyprus

De derde persoonlijke ontmoeting van de partners vond plaats in Limassol, Cyprus op 17-18 mei. De bijeenkomst werd 
georganiseerd door Shipcon Limassol Limited. Zoals gebruikelijk bespraken de partners eerst de projectadministratieve 
kwesties en de belangrijkste projectactiviteiten. Vervolgens gingen de partners op de tweede dag van de bijeenkomst naar 
het informatiecentrum voor migranten en bespraken ze met werknemers en vrijwilligers over de dagelijkse uitdagingen van 
het werken met migranten/vluchtelingen en wat de meest effectieve manieren zijn om deze te overwinnen. Bovendien 
kregen de deelnemers de kans om met migranten te praten over hun ervaringen op Cyprus.
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Projectpartners ontmoetten elkaar in het land van de projectcoördinator

Op 18-19 juli had het NEW TIMES-partnerschap weer een bijeenkomst in Vilnius, Litouwen. De bijeenkomst werd 
georganiseerd en gehost door de projectcoördinator, KPMPC, en werd bijgewoond door alle projectpartners. De 
bijeenkomst was zeer vruchtbaar, partners hebben de bereikte projectresultaten herzien en besproken over de toekomst
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activiteiten. Tijdens de tweede dag van de bijeenkomst ontmoetten de partners professionals die met migranten/
vluchtelingen werken en kregen ze interessante informatie over de migratiesituatie in Litouwen.
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