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Palet begeleidt vluchtelingen 
en migranten bij de vestiging 
en integratie in de Twentse 
samenleving. Zelfredzaam-
heid en eigen verantwoorde-
lijkheid staan hierbij centraal. 

Palet begeleidt zo’n 80 
gezinnen in Oldenzaal, 
Dinkelland en Losser. Omdat 
veel organisaties te maken 
hebben met statushouders, 
willen wij u met deze mail 
informeren over ons, vaak 
complexe, werk.

Vragen hierover? 
Mail ons gerust via 
palet@impuls-oldenzaal.nl.

Case: op naar de basisschool! Of nog niet...?

Familie X, vader, moeder en hun 5-jarige zoontje 
woont sinds kort, na gezinshereniging, in een fijn huis 
nabij het centrum van Oldenzaal. Er is een baby op 
komst, het jonge gezin kan het geluk niet op!

Een consultatiebureau verpleegkundige komt op 
huisbezoek en ziet de 5-jarige zoon televisie kijken. 
Navraag leert dat hij niet naar school gaat. De verpleegkundige belt direct met Palet. 
Wat blijkt: door de snelle gezinshereniging is er nog geen BSN nummer voor het zoontje. 
Dit proces is echter wel in gang gezet en er is al contact gelegd met een school waar 
een schakelklas is, zodat hij de taal gaat leren. 

Palet kan de verpleegkundige geruststellen: deze jongen gaat over een poosje 
echt naar school!

Huisvesting, taal, verzekeringen, scholen: er komt veel 
kijken bij een migratie naar Nederland. Vanuit een 
Asielzoekerscentrum komt een statushouder naar 
bijvoorbeeld Oldenzaal, Losser en Dinkelland. Zij melden 
zich dan bij Palet. 

Deze editie: 
Wat doet Palet op het gebied van huisvesting?

Palet regelt samen met de betreffende gemeente en 
woningbouwvereniging de huisvesting. De statushouders 
kunnen bij de gemeente geld lenen om hun huis in te 
richten. Palet adviseert hierbij en verwijst door naar 
bijvoorbeeld de huisraadbank. Statushouders maken 
hierin echter altijd hun eigen keuzes en zijn zelf verant-
woordelijk. Helaas zien we ook dat dit betekent dat er 
soms geen bed wordt aangeschaft, of geen eethoek. 
Het is echter ook belangrijk dat de statushouders hun 
eigen keuzes kunnen blijven maken. Tot slot biedt Palet 
ondersteuning bij het afsluiten van gas, water en elec-
trisch.

Deze informatiebrief is een uitgave van Impuls Oldenzaal. De cases zijn fictief maar gebaseerd op praktijkervaringen. 
Informatie? Bel het secretariaat via 0541-571414 (08.30-13.00 uur) of mail naar palet@impuls-oldenzaal.nl
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Palet maakt heldere afspraken met de statushouders. Zij ontvangen een kaartje met daarop 
de afspraken en informatie over onze werkwijze. In verschillende talen en met duidelijke 
pictogrammen. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is! Dit is zo’n afsprakenbrief die wij 
meegeven. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op!


