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Alle duiven zijn vertrokken

Toen de haatpostbode…

kogels en bommen bezorgde.

Een schok bij het eerste lijk…

Tranen bij het tweede…

Schreeuw je ziel je keel uit…

bij een slachtpartij…

Een stil gebed…

Bij een oorlog.

En je lacht als het stil wordt

Als je nog leeft.

Geen gedicht is een schuilplaats

Geen lied is een schild

De haatpostbode is ontslagen…

Maar hij woont in onze wijk

En als een chronische pijn

In onze stem en gedachten

Hij eet van ons brood…

Drinkt onze thee…

Luistert naar ons zelfde lied.

En lacht ook,

omdat hij nog leeft.

De kogels en de bommen zijn ontvangen

De lijken verzonden

De haatpostbode loopt op straat.
 

Amal Karam

Haatpostbode
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Inleiding 
In het jaar dat Onfile 20 jaar bestaat, slaat de organisatie een nieuwe weg in. Als gevolg van 
de actualiteit, de veranderingen binnen het domein én de veranderde manier van ontmoeten 
en communiceren in het algemeen (steeds meer online) was het belangrijk om Onfile 
opnieuw te positioneren. Vanaf 2017 wil Onfile zich gaan profileren als (online) platform van 
en voor gevluchte journalisten en schrijvers .1

Onfile wil ontmoetingsplek zijn van leden onderling en van de Nederlandse media, 
literaire wereld en samenleving. Voor 2017 zetten wij in op meer samenwerking en een 
nadrukkelijkere online aanwezigheid. Veel van ons werk zal zich gaan verplaatsen naar 
online. Onder meer in de vorm van een community website voor én door onze achterban. 
Daarnaast blijven we in samenwerking met oude en nieuwe partners ook ontmoetingen, 
bijeenkomsten en culturele projecten organiseren. Op deze manier komen wij tegemoet aan 
de behoeften van onze leden en netwerken. 

1  Journalisten en schrijvers zijn steeds vaker ook fotografen, documentaire makers en bloggers.
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Achtergronden
Het is precies 20 jaar geleden dat Onfile werd opgericht vanuit de behoefte om gevluchte 
journalisten en schrijvers te ondersteunen om deel te nemen aan de Nederlandse 
samenleving, zodanig dat zij hun professionele kwaliteiten en vakkennis kunnen blijven 
inzetten. De associatie speelde de afgelopen jaren een belangrijke rol bij de professionele 
integratie van gevluchte intellectuele en kritische denkers. Via Onfile maakten ze kennis met 
gevluchte collega´s uit andere gebieden, met de Nederlandse media en het journalistieke en 
publieke debat dat hier plaatsvindt. 
Vele gevluchte journalisten uit de hele wereld wisten de afgelopen jaren hun weg naar de 
stichting te vinden. Zij bezochten de bijeenkomsten, namen deel aan de cursussen die Onfile 
organiseerde en sommigen waren betrokken bij het online magazine Ex-Ponto. Journalisten 
en schrijvers wisten mede door de steun van Onfile hun draai in de Nederlandse 
samenleving te vinden; sommigen van hen behoren inmiddels tot de bekende groep 
journalisten en makers die in Nederland mede de beeldvorming bepalen. De laatste jaren lag 
de nadruk van onze activiteiten op het bevorderen van persoonlijk contact tussen leden, op 
individuele ondersteuning van leden door de coördinator en op directe ondersteuning bij het 
benaderen van gevestigde mediaorganisaties. 
Onfile nam met zijn aanpak en focus lange tijd een unieke positie in, maar als gevolg van de 
toestroom van nieuwe vluchtelingen en de daar bijbehorende uitdagingen is daar sinds 2015 
duidelijk verandering in gekomen. Door heel Nederland zijn er initiatieven ontstaan voor, 
mét en door vluchtelingen die een diverse en inclusieve samenleving stimuleren, uitgaande 
van de kwaliteiten en talenten van vluchtelingen. Sommige initiatieven begeven zich 
(deels) op het terrein van Onfile; anderen bieden meer algemeen ondersteuning. Vanwege 
dit veranderde krachtenveld was het belangrijk om Onfile opnieuw te positioneren en te 
onderzoeken waar in de huidige tijd onze kansen liggen en wie onze natuurlijke én nieuwe 
samenwerkingspartners zijn.
In 2016 kwam het bestuur in consultaties met leden en geestverwanten tot de conclusie dat 
het zinvol was om het roer om te gooien. Missie en visie werden onder de loep genomen en 
vooral de vraag hoe die in deze tijd vormgegeven kan en moet worden. Insiders en outsiders 
zijn van mening dat Onfile waardevol is in relatie tot de nieuwe vluchtelingen die ons land 
binnenkomen, tot de samenleving die wegen zoekt voor de omgang met vluchtelingen,
en tot de media die nog steeds geen afspiegeling zijn van de maatschappij. De leden van 
Onfile hebben één ding gemeen: allemaal, oudkomers en nieuwkomers, voelen ze de urgentie 
en behoefte om de wereld om hen heen te becommentariëren in woord en beeld. Ook al 
kan hun professionele kwaliteit sterk wisselen, hun perspectief kan een belangrijke bijdrage 
leveren aan de uitdagingen van deze tijd.
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Wij zien dat gevluchte journalisten en schrijvers vaak na hun vlucht 

hun vak op een wat andere manier gaan beoefenen. Een schrijver

legt zich meer toe op fotografie. Een journalist gaat werken

als documentairemaker. Wij willen ons daarom niet beperken

tot vluchtelingen die als schrijver of journalist werkzaam zijn.

In de beginjaren bestond het merendeel van de leden van Onfile

uit pas gevluchte journalisten en schrijvers die contact zochten

met collega’s. De afgelopen jaren sloten steeds meer inmiddels 

gevestigde journalisten en publicisten zich aan. Ook jonge

journalisten en schrijvers met een niet-Nederlandse afkomst

meldden zich. Zij hadden het voordeel ten opzichte van de eerste 

generatie de Nederlandse taal goed te beheersen. Ook onder

de nieuwe stroom vluchtelingen bevinden zich journalisten, 

schrijvers en intellectuelen. Enkelen van hen vonden al hun weg

naar Onfile. Onder oud-komers leeft de behoefte én een gevoel

van verantwoordelijkheid om ervaringen te delen met nieuwkomers. 

Wie zijn
de leden
van Onfile?
DE JOURNALISTEN EN SCHRIJVERS VAN
ONFILE WAREN EN ZIJN VEELAL BEKENDE
JOURNALISTEN, SCHRIJVERS OF BLOGGERS
IN HUN LAND VAN HERKOMST.
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Nieuwe koers
Na discussies en consultaties zowel intern als extern, werd een nieuwe koers uitgezet. Een 
belangrijke verandering is dat Onfile nadrukkelijker haar rol van bemiddelaar of intermediair 
wil gaan vervullen. Dit betekent onder meer dat Onfile nieuwe partnerschappen zal aangaan 
en zich nadrukkelijker online zal gaan manifesteren.  Op 1 juni namen we in goed overleg 
afscheid van Martin van der Randen. Om de nieuwe koers vorm en inhoud te geven hebben 
we met ingang van 15 oktober een nieuwe coördinator aangetrokken: Milena Mulders. Zij 
is in staat om de koerswijziging van Onfile te begeleiden (cv als bijlage bijgevoegd). Vanaf 
2017 wil Onfile zich gaan profileren als platform voor gevluchte journalisten en schrijvers 
en de Nederlandse media, literaire wereld en samenleving. De centrale doelstelling van 
Onfile is om de positie van gevluchte journalisten en schrijvers in Nederland te versterken. 
Onfile draagt hiermee bij aan de bescherming en bevordering van journalistieke en literaire 
vrijheid, aan een diverse pers, nieuwe media en literaire wereld, en aan een inclusieve (of 
gelijkwaardige) en tolerante samenleving. 

Op basis van deze (nieuwe) missie en visie hebben
wij de volgende doelstellingen geformuleerd: 

• Contacten, uitwisseling en samenwerking stimuleren en faciliteren van
 en voor gevluchte journalisten en schrijvers:
 1 onderling
 2 met andere vakgenoten
 3 met de Nederlandse pers, nieuwe media en literaire wereld
 4 met de samenleving

• Gevluchte journalisten en schrijvers onder de aandacht brengen van de media,
 de overheid en het onderwijs

• Journalistieke, literaire en culturele producties van leden stimuleren en
 onder de aandacht brengen bij het publiek, de pers en nieuwe media en
 de literaire wereld

• Ondersteuning van individuele professionele behoeften.

Als gevolg van de actualiteit, de veranderingen binnen het domein én de veranderde
manier van ontmoeten en communiceren in het algemeen (steeds meer online)
zijn we tot de conclusie gekomen dat de toekomst van Onfile ligt in
samenwerking en een nadrukkelijkere online aanwezigheid. 
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Samenwerking

Het bestuur en de coördinator achten het raadzaam om beter gebruik te gaan maken van 
de expertise van anderen en op die manier flexibel te zijn en te blijven. In plaats van zelf 
taalcursussen te organiseren, gaan we taalaanbieders met een interessant aanbod voor 
onze leden onder de aandacht van ons netwerk brengen. In plaats van zelf camjo trainingen 
te organiseren, gaan we leden attenderen op bestaande trainingen. Met sommige van die 
aanbieders zullen we gezamenlijk een aanbod ontwikkelen dat interessant is voor onze leden 
op basis van hun specifieke behoeften. Onfile kan door deze aanpak beter meebewegen 
met de behoeften van de leden. Het is daarnaast efficiënter én vooral ook duurzamer om 
gebruik te maken van het bestaande aanbod of om samen met een aanbieder nieuw aanbod 
te ontwikkelen, dan om dat zelf te doen. Door samen te werken met natuurlijke partners en 
de krachten te bundelen verandert Onfile van een naar binnen gerichte organisatie in een 
netwerkorganisatie, wat bijdraagt aan onze missie en visie. 

Online aanwezigheid 

Het afgelopen jaar is door de vorige coördinator en de webbouwer hard gewerkt aan een 
nieuwe site voor Onfile. Deze staat klaar om gereviewed te worden. De nieuwe Wordpress 
website van Onfile is een zogenaamde community website of publicatieplatform, wat 
betekent dat meerdere mensen content kunnen toevoegen en dat die content actief en 
gericht gedeeld kan worden via social media. De nieuwe website bevat onder andere een 
agenda en een galerij van de leden, met de mogelijkheid om daar via een eigen inlog ook 
zelf agenda items, foto’s en video aan toe te voegen. Leden die content produceren voor de 
website doen dat onder hun eigen naam. De site is doorzoekbaar op naam waardoor alle 
bijdragen van redacteuren zichtbaar worden. 
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impressie nieuwe site www.onfile.eu

De komende periode zullen er een aantal aanpassingen worden gedaan aan de site.
Onder meer kiezen we een ander lettertype en logo en gaan we op zoek naar andere 
grafische content. Ook willen we een paar nieuwe functionaliteiten toevoegen, zoals 
Mailchimp, wat het versturen van een nieuwsbrief gemakkelijker maakt. De site
wordt komend jaar omgezet naar https (verplichte beveiliging).  

Redactie

Een community website heeft een redactie nodig. Deze wordt gevormd en getraind door de 
coördinator in overleg met het bestuur. Redacteuren zijn leden én niet-leden. Behalve het 
schrijven van bijdragen en het maken van videocontent/ vlogs voor de website en het delen 
van deze content op Facebook is de redactie zelfstandig actief op social media. De komende 
maanden zullen we de tijd nemen om het veranderde (online) domein te leren kennen en te 
betrekken. We delen met andere woorden eigen nieuws, maar zeker ook nieuws van anderen 
als dat relevant is voor onze leden en/of netwerk. Van een oproep van de Correspondent 
voor de pitchdagen tot een call voor schrijvers ten behoeve van een toneelstuk. Op Facebook 
delen we alles wat onze leden en/of netwerk aangaat of zou moeten aangaan. 
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Overige
activiteiten
Ondanks dat onze focus steeds meer op online komt te liggen, blijven we ook ‘offline’ 
activiteiten organiseren.  De behoefte om elkaar te ontmoeten blijft en onze ruimte aan de 
Singel zal daar een belangrijke rol in blijven spelen. Echter we weten ook dat Amsterdam 
niet voor iedereen gemakkelijk bereikbaar is. Om die reden willen we het komende jaar ons 
netwerk in het land gaan uitbreiden, zodat ontmoetingsbijeenkomsten en trainingen ook 
elders kunnen plaatsvinden. 
Activiteiten en bijeenkomsten organiseren we idealiter in samenwerking met een andere 
partij. Dat kunnen cursussen zijn, bijvoorbeeld in samenwerking met de NVJ of de 
Volksuniversiteit, expertmeetings of journalistencafés. De eerste bijeenkomst van 2017 
organiseren we met én bij het Persmuseum. Tijdens deze bijeenkomst zullen we onze nieuwe 
website presenteren aan onze achterban. 
Een van onze activiteiten het komend jaar is netwerkuitbreiding. Ten eerste omdat er veel 
nieuwe initiatieven zijn bij gekomen in Nederland naar aanleiding van de komst van grote 
groepen vluchtelingen. Ten tweede: gevluchte journalisten en schrijvers zijn steeds vaker ook 
dichters, fotografen, documentairemakers en bloggers, of ze ontwikkelen zich in Nederland 
in die richting. Dit betekent dat Onfile, om haar missie een visie te kunnen uitvoeren, zich 
ook zal moeten gaan begeven in deze netwerken. 
In de bijlage een selectie van huidige en nieuwe samenwerkingspartners, waarmee we 
samenwerkingsmogelijkheden willen onderzoeken. In 2016 wordt door het bestuur samen 
met de coördinator een top 10 bepaald, en worden verkennende gesprekken ingepland 
waarbij namens Onfile de coördinator en een bestuurder aanwezig zullen zijn. 
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Projecten
Mentorprogramma

Vanuit het network van Onfile is het idee ontstaan om in samenwerking met de HVA 

(Sharog Heshmat Manesh), de Stichting Democratie en Media en de Correspondent 

een mentorprogramma te ontwikkelen om kennis en ervaring van oud-komers in te zetten 
ten behoeve van nieuwkomers. Een partij om hier ook bij te betrekken is mogelijk We Are 

Here Media Academy, uitgevoerd door de Stichting Here to support. De 
Stichting Here to Support is een initiatief dat zich ‘dienstbaar opstelt ten aanzien van 
het protest van vluchtelingencollectief We Are Here’. De We Are Here Media Academy 
is het resultaat van een succesvolle crowdfundingcampagne. Het doel is om (met name 
uitgeprocedeerde) asielzoekers en ongeducumenteerden te begeleiden bij het vertellen van 
hun eigen verhaal. Het mediaplatform dat hen voor ogen staat, is enigszins vergelijkbaar 
met Ex-pontomagazine, maar dan van nu én international, dus in samenwerking met andere 
georganiseerde vluchtelingengroepen in Europa. Onfile heeft de We Are Here Academy 
(ervarings)deskundigheid en netwerk te bieden; anderszijds biedt We Are Here Media 
Academy Onfile een platform voor haar leden om voor te schrijven en / of zich als senior /
mentor voor in te zetten. 

Opleidingsprogramma

Sowieso willen we intensieve en meer inhoudelijk de samenwerking gaan zoeken
met de Correspondent: opgericht als tegenhanger van de traditionele media 
zet het online blad zich actief in voor een diverse redactie en perspectief. Recent 
is de Correspondent begonnen met het Correspondent College: een intern 
opleidingsprogramma dat uitsluitend openstaat voor aspirant-journalisten
met een andere (niet-Nederlandse) culturele achtergrond die wel journalistieke
ambities, maar nog geen journalistieke ervaring hebben. Voor journalisten met
enige ervaring organiseert de Correspondent geregeld pitchdagen. 

Portretten

In samenwerking met fotograaf Negin Zendegani en diverse gevluchte journalisten
uit ons netwerk willen we de leden van Onfile gaan portretteren, zowel voor de website
als voor een mogelijke publicatie. Na twintig jaar pionieren willen we onze leden en
hun ervaringen voor een breed publiek zichtbaar maken. Voor dit project wordt deels 
extern projectsubisie aangevraagd. 

We blijven daarnaast openstaan voor culturele projecten in samenwerking met culturele 
partijen, zoals musea, festivals en andere initiatieven. 
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Plan van
aanpak 
Het vierde kwartaal van 2016 zullen we gebruiken om de nieuwe koers verder uit te werken, 
consultaties af te ronden, en op basis daarvan een activiteitenplan en communicatieplan te 
maken. 
Na een laatste feedbackronde door het bestuur en de coördinator zullen we de site gaan 
aanpassen onder meer zoals hierboven beschreven. De site zal in eerste instantie worden 
aangepast en geactualiseerd door de coördinator in samenwerking met de bouwer. De 
coördinator zal contact opnemen met alle leden om hen aan te sporen om hun online 
profiel aan te vullen, zélf of via de coördinator die als beheerder en moderator fungeert. 
We overwegen daarnaast een nieuw logo: het huidige logo komt online niet tot zijn recht. 
Daarnaast zullen we op zoek moeten gaan naar nieuw beeld. Heel graag willen we hiervoor 
ons eigen netwerk van leden inzetten, als ook andere bemiddelingsorganisaties die met 
vluchtelingen werken (zoals de Refugee Company). Een tweede review zal worden gedaan 
door (enkele) leden en externen. 
De oproep aan alle leden om hun online profiel aan te vullen, is een belangrijk 
contactmoment voor Onfile met haar achterban. Op die manier weten we wie actief 
betrokken is of wil zijn. Met hen gaan we een redactie vormen. Naar het voorbeeld van de 
Moslim krant (www.demoslimkrant.nl) willen ook wij een gemengde redactie vormen van 
vluchtelingen en niet-vluchtelingen die schrijven en produceren voor onze website en online. 

Organisatie
De dagelijkse leiding van Onfile is in handen van de coördinator. Door de veranderde koers 
en de grotere focus op online, zullen extra mensen worden ingezet, met name op het vlak van 
online redactie. Redactieleden worden betaald voor hun werkzaamheden. 
Website en social media zijn behalve online activiteiten ook tools voor communicatie. In 
2017 ontwikkelen we een communicatieplan, idealiter met één van onze (oud)leden die zich 
in die richting heeft ontwikkeld. Of in samenwerking met een andere organisatie of initiatief 
die werkt met of voor vluchtelingen. Met andere woorden: we willen bij de uitvoering van 
onze opdracht zoveel mogelijk de multi-talenten van vluchtelingen benutten.  
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Bestuur

Het bestuur van On File bestaat uit: 
Colet van der Ven (voorzitter, journalist)
Carla Tjon (penningmeester, redacteur & zakelijke coördinatie Onfile)
Maaike Verrips (secretaris, taalwetenschapper)
Bart Luirink ( algemeen lid, journalist / correspondent / hoofdredacteur ZAM)
Na het vertrek van Somajeh Ghaeminia is het extra urgent dat we een nieuw bestuurslid 
aantrekken: iemand met een vluchtelingenachtergrond.

Adviesraad

Het bestuur heeft in 2016 besloten een adviesraad samen te stellen. Dr Rob Boonzajer Flaes 
blijft als adviseur betrokken. De beoogde adviseurs hebben een achtergrond in de pers, 
nieuwe media, (intellectuele) vluchtelingenorganisaties en mensenrechtenorganisaties. 

Huisvesting

Onfile huist aan de Singel en vormt samen met andere creatieven en bewoners een 
broedplaats voor wonen en werken. Onze ruimte leent zich behalve voor kantoor voor 
bijeenkomsten, presentaties en andere evenementen. Onfile heeft een semiprofessionele 
video-camera en twee Mac computers met Final Cut Pro montage programma in bezit. Deze 
apparatuur is verouderd, maar nog wel bruikbaar. Er is een beamer en geluidsapparatuur 
aanwezig ten behoeve van presentaties bijeenkomsten.

Het is de bedoeling dat onze ruimte in de loop van 2017 onder meer gebruikt gaat worden 
voor redactiebijeenkomsten ten behoeve van de website, maar ook dat er door redactieleden 
en externen gewerkt wordt op eigen laptops. In gesprekken met geestverwante organisaties 
in 2016 is gebleken dat er belangstellig bestaat in het netwerk om de ruimte te gebruiken 
voor gezamenlijke initiatieven en als ontmoetingsplek en vergaderfaciliteit. Wij willen 
graag ingaan op dergelijke verzoeken omdat wij denken dat de plek zich ervoor leent om 
ontmoetingsplek te zijn voor velen en onze achterban op die manier dus ook midden in de 
samenleving komt te staan.
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Korte bio
Milena Mulders
Bijlage 1

Milena Mulders (Brunssum, 1975) studeerde ‘creative writing’ aan de Academie
voor de Journalistiek in Tilburg. Zij liep tijdens haar studie stage bij het weekblad
Nieuwe Revu (1997) en was na haar afstuderen enkele jaren als freelance 
verslaggever verbonden aan het blad. 

In 2001 nam ze deel aan de cursus Culturele 
Spoorzoekers, een initiatief van het Landelijk 
Inspraakorgaan Zuideuropeanen (LIZE), het Centrum 
voor de Geschiedenis van Migranten (CGM) en het 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
(IISG). Jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond 
werden door professionals opgeleid tot verzamelaars
van cultureel erfgoed. De gevonden foto’s en documenten 
werden ontsloten in het Historisch Beeldarchief 
Migranten (HBM). 

Naar aanleiding van de spoorzoekerscursus ging Milena vanaf 2004 onder begeleiding van 
Prof. dr. Jan Lucassen en historica Annemarie Cottaar uitgebreider onderzoek doen naar 
haar eigen Sloveense geschiedenis en bracht zij archieven en honderen prive foto’s bij elkaar 
in het IISG. Dit resulteerde (m.m.v. Prof. dr. Wim Willems) in 2009 in monografie over dit 
onderwerp, getiteld Met de buik het brood achterna; mijn Sloveense geschiedenis (ISBN: 
978-90 5260-331-5). Het boek verscheen in 2011 ook in het Sloveens (S trebuhom za 
kruhom; Moja Slovenska Zgodovina) bij Slovenska Izseljenska Matica (Ljubljana, 2011). Het 
boek heeft ervoor gezorgd dat de Sloveens-Limburgse migratiegeschiedenis onderdeel werd 
van zowel het Limburgse als het Sloveense collectieve gegeheugen. 

Sindsdien begeeft Milena zich regelmatig op het terrein van migratie, cultureel erfgoed, 
culturele diversiteit en samen leven. Niet meer als schrijvend journalist maar als cultureel 
ondernemer, als aanjager/ kwartiermaker, bemiddelaar, researcher, projectleider en 
placemaker. Haar journalistieke vaardigheden en ervaring zet ze in om (culturele) projecten 
in de steigers te zetten. Sinds 2009 was Milena in verschillende rollen werkzaam voor onder 
meer het Historisch Beeldarchief Migranten, Het Persmuseum, Erfgoed Nederland, Imagine 
IC, Framer Framed, het Jaar van de mijnen (M2015) en Beeld voor Beeld filmfestival/ 
Ongekend Bijzonder festival. 

Milena is zzp-er, onder meer voor de gemeente Amsterdam. Daarnaast is zij actief in 
en voor de buurt. Ze is redacteur bij Geef om de Jan Eef, cultureel programmeur bij de 
Stichting Hotel Buiten en als placemaker betrokken bij de ontwikkeling van de Sloterplas als 
metropolitaan stadsmeer. Ze vertelt nog regelmatig verhalen in de context van haar boek, 
onderzoek en ervaringen als culturele spoorzoeker. 
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Huidige en nieuwe
samenwerkingspartners
Bijlage 2

On File werkt samen met een aantal organisaties, zoals:

- De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) voorziet Onfile leden oa.
 van een internationale perskaart, besteedt in het jaarverslag aandacht aan Onfile
 en geeft advies
- Met het Fonds voor de Letteren is regelmatig overleg om gevluchte schrijvers
 in contact te brengen met meelezers, vertalers en uitgevers
- Samen met de Stichting voor Vluchteling Studenten UAF  wordt geprobeerd
 On filers te stimuleren zich bij of om te scholen. Een groot aantal leden volgt
 via het UAF een hogere beroepsopleiding of wetenschappelijke studie en
 oriënteert zich vervolgens op de arbeidsmarkt
- Press Now maakt gebruik van journalisten van Onfile voor hun trainingsprogramma.
- Met Free Voice zijn contacten gelegd voor de uitwisseling van ervaringen
 en voor langdurige media opleiding voor TV journalisten in Bangladesh
- Vluchtelingenorganisaties Nederland, zo’n 400 zelforganisaties van vluchtelingen
 zijn hier vertegenwoordigd. Journalisten van Onfile werken mee aan projecten.
 Er is regelmatig contact over eventueel nieuwe projecten
- De Vereniging ter Bevordering van Vrolijkheid organiseert projecten voor kinderen
 van vluchtelingen. De Vrolijkheid maakt gebruik van journalisten, schrijvers en  
 filmmakers van Onfile voor diverse projecten 
- Podium Mozaïek is een internationaal cultuurpodium in Amsterdam-West,
 gevestigd in de voormalige Pniëlkerk aan de Bos en Lommerweg. Het programma
 biedt wereldmuziek, theater, kleinkunst en dans uit binnen- en buitenland
- RNTC ivm scholing/ deelname cursussen
- Cultureel Centrum Mezrab / Art cage in Amsterdam bij de organisatie van
 literaire bijeenkomsten
- Cultureel centrum de Tolhuistuin in Amsterdam
- Stichting Castrum Peregrini – the intellectuel playground voor
 literatuur en beeldende kunst 
- De Nieuwe Liefde - centrum voor debat, bezinning en poëzie
- Stichting Granate voor film en poëzie
- Humanity House
- OXFAM Novib ten behoeve van IDFA
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Een selectie van organisaties waar we de samenwerking mee willen gaan zoeken:

- De Correspondent
- We Are Here Media Academy, onderdeel van We are here Academy,
 uitgevoerd door de Stichting Here to support
- Hogeschool van Amsterdam 
- Stichting Democratie en Media 
- Stichting Vluchtenlingenambassadeurs organiseert ontmoetingen
 met vluchtelingen bij organisaties
- The Refugee Company is een soort uitzendbureau/ presentatieplatform/ 
 projectbureau/ bemiddelaar tussen gevluchte creatieven en de Nederlandse  
 samenleving. The Refugee Company focust op de talenten van vluchtelingen
 en de inzetbaarheid hiervan binnen de Nederlandse samenleving
- The Publisher: mediaplatform én aanjager voor verhalen en artistieke producties
 van vluchtelingen, eventueel in co-creatie met de Nederlandse artistieke scene
- De Moslim krant https://demoslimkrant.nl/ 
 De Moslimkrant gaat uit van een respectvolle omgang met elkaar en publiceert
 om te informeren, te prikkelen, nieuwe geluiden te laten horen en niet om te beledigen. 
 In de Moslimkrant zijn artikelen te lezen die de mainstream media niet oppakken
 of niet bij kunnen vanwege de complexiteit en gevoeligheid van het onderwerp.
 Auteurs zijn Moslims en niet-Moslims
- Yalla Foundation has their roots in Nijmegen (around Heumensoord Refugee Camp) 
 and encourages on- and offline an inclusive society with refugees / newcomers. Refugees 
 are sometimes isolated from the Dutch society within COA refugee camps and when 
 they get a house. They often don’t have access to a big network of people around them. 
 On the Refugees in The Netherlands Facebook group and in the other Yalla communities 
 refugees can take responsibility and directly get in touch with local Dutch citizens. In this 
 way we encourage the inclusive society with refugees / newcomers
- Net in Nederland: online platform dat erop is gericht om nieuwkomers in ons land
 zoals vluchtelingen en immigranten met on demand media-aanbod wegwijs te maken
 in onze samenleving.
- Dag van de Persvrijheid
- Dag van de Mensenrechten
- Dag van de Vluchteling
- Comite 4 en 5 mei
- Drongo festival – het talenfestival van Nederland en Vlaanderen
- SLAA – Stichting Literaire activiteiten Amsterdam
- UAF – Stichting voor Vluchteling studenten
- Amnesty International
- Vluchtelingenwerk Nederland
- IDFA – Internationaal Documentaire Festival Amsterdam
- Crossing Borders
- Cinema Arabe – filmfestival van en over de Arabische film in Amsterdam
 en Rotterdam en met programma’s in het land
- Eutopia - instituut voor ideeen over het Midden-Oosten, diversiteit en democratie
- De ontmoeting: intermediair tussen nieuwe documentaire makers
 en de audiovisuele industrie
- De volksuniversiteit
- De Media Academie
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Portretten
Bijlage 3

Enkele Onfile leden behoren inmiddels tot de bekende groep journalisten en makers
die in Nederland mede de beeldvorming bepalen. Na hun vlucht vonden zij mede door
Onfile opnieuw hun weg naar media en publiek. Zij zijn nog steeds nauw betrokken
bij Onfile en voelen zich verantwoordelijk om hun ervaringen te delen met nieuwkomers. 
Enkelen van hen worden in de volgende paar pagina's kort voorgesteld. 
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Negin Zendegani
Onfile lid 

Negin Zendegani (1967) is een Iraans-Nederlandse documentaire fotograaf 
en kunstenaar. Ze ontvluchtte Iran eind jaren negentig. Na een vooropleiding 
aan de Rietveld Academie volgde ze in 2004 de opleiding Vrije Kunst aan de 

kunstacademie in Arnhem, 
waar ze zich specialiseerde in 
fotografie. In 2008 haalde ze
haar bachelor diploma. 
Negin maakte fotoseries over 
vluchtelingen in Nederland, 
straatkinderen in Mongolië 
en de aanwezigheid van het 
communisme in het dagelijks
leven in Vietnam. In opdracht
van Vluchtelingenwerk Nederland 
maakte ze dit jaar samen 
met Volkskrant verslaggever 
Jaap Stam 21 portretten van 
nieuwe Nederlanders, getiteld 

Gelukszoekers Gelukbrengers. De fotoserie kwam tot stand mede door steun 
van Onfile en was onder meer te zien bij Podium Mozaïek. 

www.neginzendegani.nl
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Reber Dosky
Onfile lid 

Reber Dosky is een Koerdisch-Nederlandse filmmaker. Ruim veertien jaar geleden 
kwam hij vanuit Koerdistan naar Nederland. Na de opleiding Maatschappelijk Werk en 
Dienstverlening ging hij naar de Filmacademie in Amsterdam. Hij liep stage bij Human. 

In het derde jaar van zijn studie 
maakte hij de film Mijn Geluk in 

Auschwitz (2012), die bij een aantal 
internationale filmfestivals werd 
geselecteerd voor de competitie. 
Na zijn opleiding maakte Reber 
films voor de series Kids & Docs 

(2014) en Nu of Nooit! (2015). 
Momenteel werkt hij samen met 
omroep HUMAN aan een lange 
documentaire over de wederopbouw 

van Kobani in West-Koerdistan. Een klein onderdeel daarvan, The Sniper of Kobani, 
was te zien op IDFA 2015. Dosky kreeg in 2015 voor deze productie, die hij maakte als 
videocorrespondent voor De Correspondent, de tegel: de jaarlijkse prijs voor het beste
van de Nederlandse journalistiek. 

https://decorrespondent.nl/2780/mini-docu-een-dag-uit-het-leven-van-een-sluipschutter-tegen-is/851589607660-a7f66ec0 
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Nafiss Nia
Onfile lid

Nafiss Nia is een Iraans-Nederlandse dichter, schrijver, filmmaker, producent en 
gastcorrespondent Vluchtelingen bij De Correspondent. Nafiss studeerde regie aan de 
filmfaculteit van Kunstuniversiteit en Moderne Perzische literatuur aan de rijksuniversiteit 
in Teheran. In Nederland volgde ze de Scenario opleiding aan de Film- en Televisieacademie 

in Amsterdam. Verschillende gedichten van 
Nafiss zijn opgenomen in meer dan dertig 
verzamelbundels en bloemlezingen. Ze 
draagt haar gedichten regelmatig voor op 
literaire podia. Ze geeft poëzieworkshops 
aan beginnende en gevorderde dichters en 
verzorgt gastcollega’s, o.a. scenarioschrijven. 
In 2011 richtte ze 1001 Production House 

op waarin ze samen met een groep bevlogen 
cineasten geëngageerde films maakt op een 
Low-budget basis. De documentaire A,B,C,… 

(52 min- 2012) is haar eerste productie. Voor 
deze film doet ze tevens de regie. De lange 

docu-fictie film Dance Iranian Style (82 min-2015) is in 2015 voltooid en is op verschillende 
(inter)nationale filmfestivals geweest. Hiervoor heeft Nafiss het scenario geschreven en de 
productie verzorgd. Sinds oktober 2012 werkt Nafiss als directeur/hoofdprogrammeur voor 
de Stichting Granate. Granate is opgezet om kansen te creëren voor getalenteerde dichters, 
schrijvers en filmmakers, met name met een niet Nederlandse achtergrond. Het evenement 
Duizendenéén Film&Poëzie is een vaste activiteit van Granate dat iedere drie maanden
in Amsterdam plaatsvindt.  

https://decorrespondent.nl/nafissnia

http://www.stichtinggranate.nl/

http://www.1001productionhouse.com/ 
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Sergej Kreso
Onfile lid

Sergej Kreso (1963) is een Bosnisch-Nederlandse journalist en filmmaker. Hij studeerde 
journalistiek aan de Universiteit voor Politieke Wetenschappen in Sarajevo. Naast zijn 
werk in de media was Kreso ook muzikant. Als drummer in verscheidene bands was hij 
in Sarajevo zeer actief in de New Primitives beweging, een artistieke stroming waaronder 

bekende namen als ‘The No Smoking 

Orchestra’ en ‘Elvis J. Kurtovic’ vallen. 
Tijdens de oorlog in 1993 vluchtte hij naar 
Nederland, waar hij zijn carrière als filmmaker, 
journalist en muzikant voortzette. Na zijn 
trilogie over de oorlog in ex-Joegoslavië maakte 
hij in 2011 ‘Kaffeefahrt ins Krematorium’, een 
film over het opkomende crematoriumtoerisme 
tussen Duitsland en Nederland. Het was 
het begin van een nieuwe fase in zijn werk, 
waarbij Kreso’s persoonlijke fascinatie 
met de mens, zijn afkomst, identiteit en 
aanpassingsvermogen gereflecteerd worden. 
Deze thema’s werden verkend in films als 
‘Vream Luuj’, over de kracht van taal als een 
vormende factor in het verkrijgen van een 

nieuwe identiteit, ‘Asielzoeka’s’, waarin jonge vluchtelingen nostalgischterugkijken op hun 
jeugd die zij hebben doorgebracht in het asielzoekerscentrum en ‘MijnstreekComplex’, over 
een stad en de grote invloed die de geschiedenis van de koolmijnen nog steeds op zijn jonge 
inwoners heeft. Kreso’s films zijn vertoond op vele internationale filmfestivals en bekroond 
met prestigieuze prijzen, waaronder de Prix Circom 2013 in de categorie Minorities in 
Society voor de film ‘Vraem Luuj’. Kreso werkt momenteel aan een nieuwe film, over de 
muziekstroming Balkan beats, die geproduceerd wordt door Halal Filmproducties. Sergejs 
eerste film, ‘Symfonie voor een straatmuzikant’, kwam mede door Onfile tot stand.  

 
http://halal.amsterdam/people/?documentary-directors

http://asielzoekas.nl/

http://mijnstreekcomplex.nl/

http://www.volkskrant.nl/media/documentairemaker-sergej-kreso-

hoe-kan-het-dat-iemand-terugverlangt-naar-het-azc~a3843704/
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Olivier Nyirubugara
Onfile lid 

Olivier Nyirubugara werd geboren in Rwanda en is journalistiek actief sinds 2002. Hij 
werkte als verslaggever voor verschillende mediaorganisaties, onder andere de United 

Nations’ humanitarian news and analysis agency (IRIN), Deutsche Welle (Voice of 
Germany), and The Economist Intelligence Unit. Sinds 2012 is hij als lector Nieuwe Media 

en online journalistiek 
verbonden aan de Erasmus 
School of History, Culture 
and Communication. 
Hij doceert daarnaast 
journalistiek en 
Internationaal 
Communicatie 
Management aan de 

Haagse Hogeschool en traint en coacht journalisten in Afrika. Olivier promoveerde in 2012 
aan de Universiteit van Amsterdam met zijn proefschrift getiteld Surfing the Past: Digital 

Learner in the History Class (Leiden: 2012, ISBN: 978-90-8890-081-5). Hij studeerde 
daarvoor Digital Media aan de Universiteit van Leiden, en aan de Université de Bangui 
(Central African Republic). Olivier onderzoekinteresses zijn de convergentie van oude en 
nieuwe media, crossmedia en multi-platform journalistiek en alternatieve journalistiek. 
Hij is verder geïnteresseerd in nieuwe media didaktiek, nieuwe media en cultureel erfgoed, 
cultureel geheugen en ICT en ontwikkeling. 
 

http://www.eshcc.eur.nl/english/personal/nyirubugara/

https://www.uaf.nl/verhalen/olivier_nyirubugara
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Amal Karam
Onfile lid 

Amal Karam is een Palestijns-Nederlandse journaliste en dichter. 
Ze werd geboren in Palestina en groeide op in Libanon.

In 1996 vluchtte ze naar 
Nederland. In 2012 won
Amal de Al Hizjra 
literatuurprijs met
haar gedicht
‘De haatpostbode’. 
Deze prijs is de 
belangrijkste 
Nederlandse prijs 
voor literair talent uit 
verschillende culturen, 
met name de Arabische 
wereld. Met deze 
bijzondere erkenning 

mag Amal Karam zich nu scharen in de rij van Abdelkader 
Benali, Hassan Bahara, Mustafa Stitou en Rodan Al Galidi, die 
haar bij het behalen van de prijs voorgingen. Amal is behalve 
dichter docente Zorg en Welzijn bij ROC Nijmegen. 
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Kosten

Kantoor
Bestuur
Coordinator
Financieel management
Huur kantoor
Telefoon/internet/porto
Office supplies overig
Reservering vervanging kantoor inventaris
Reiskosten coordinator
Hosting website
Online relatiebeheerprogramma

Activiteiten
5 x Bijeenkomsten
Projectleider extern
Huurfacilliteiten 3 x
Sprekers
Reiskosten sprekers en deelnemers
Catering

Website
Community manager
Redactie/community building
Redactievergaderingen en trainingen
Reiskosten en onkosten redactie
Aanpassingen website, training en
begeleiding Wordpress

Communicatie
Communicatiestrategie
Vormgeving/ontwerp 
Fotografie

Totaal kosten

Baten

Eigen inkomsten
Giften/ donaties
Verhuur ruimte
Totaal eigen inkomsten

Subsidie
OCW
Overige fondsen
Totaal subsidies

Totaal baten 

opmerkingen

Onkosten en reiskostenvergoedingen
Milena Mulders: zie toelichting
obv offerte accountantskantoor
zie toelichting

obv offerte IT-ability
Inrichting en begeleiding

Incl. jaarvergadering
Zie toelichting
Externe locaties en techniek

Zie toelichting
Zie toelichting

obv offerte IT-ability

Inhuur extern
Aanpassing logo, div banners, nieuwsbrief, uitnodigingen
Zie toelichting

Deze aanvraag
Nog aan te vragen
Alle bedragen inclusief BTW

begroot

€ 300,00
€ 20.134,00
€ 1.500,00
€ 8.400,00

€ 500,00
€ 300,00
€ 900,00
€ 500,00
€ 700,00

€ 1.500,00

€ 3.630,00
€ 500,00
€ 907,00
€ 800,00
€ 750,00

€ 20.134,00
€ 11.000,00

€ 500,00
€ 500,00

€ 1.500,00

€ 1.815,00
€ 1.500,00
€ 15.125,00

€ 93.395,00

€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 5.000,00

€ 63.145,00
€ 25.250,00
€ 88.395,00

€ 93.395,00
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- Om onze doelstellingen volgens voorgelegd plan te behalen hebben wij een totaalbedrag van € 93.395 begroot. 
 Daarvan ligt € 63.145 voor aan OCW.

- Het bedrag voor de coördinator is gebaseerd op 8 uur per week a 48,40 euro per uur inclusief btw.

- De kale huurprijs is na erfpachtonderhandelingen tussen verhuurder Vereniging Hoeksteen van de Samenleving  
 en gemeente Amsterdam alvast verhoogd met 21%. Een tweede huurprijsverhoging valt te verwachten als de 
 erfpachtonderhandelingen hoger uitvallen. De eerste huurverhoging gaat in per januari 2017.

- Het bedrag voor projectassistentie is gebaseerd op 3 projecten a € 1.210 inclusief btw per project

- Het bedrag voor de community manager is gebaseerd op: 8 uur per week a € 48,40 per uur inclusief btw. 

- De redactie zal worden gevormd door: minimaal 4 redactieleden die samen met de community manager
 content produceren, opsporen en delen die relevant is voor het netwerk. Per redacteur per maand
 € 275,00 x 4 redacteuren / € 1.100 per maand / 12 maanden. Totaal: € 13.200

- Fotografie: ten behoeve van de nieuwe website en een publicatie willen we de leden van Onfile laten fotograferen 
 door fotograaf Negin Zendegani. Totale geschatte kosten van het fotografie project: € 15.125,00 (inclusief btw). 
 Dit project wordt deels gefinancierd uit nog aan te vragen projectsubsidies.

Toelichting bij de begroting 
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Onfile beschermt, 
bevordert,
benadrukt 
journalistieke en 
literaire vrijheid.

Onfile is een platform van en voor gevluchte journalisten en schrijvers

enerzijds en de Nederlandse pers en nieuwe media en de literaire wereld anderzijds.


