Meer info ?
U hebt de Marokkaanse nationaliteit en denkt eraan
om naar Marokko terug te keren? U wenst meer
informatie over vrijwillige terugkeer naar Marokko?
Wenst u meer te weten over de mogelijkheden ter
ondersteuning waarop u recht heeft? Neem dan snel
contact op met ons. U kan een vrijblijvende afspraak
maken, op volledig vertrouwelijke en anonieme
basis: in geen geval wordt er van u verwacht dat u na
deze afspraak een beslissing neemt. U krijgt
vrijblijvende info en ruim de tijd om hierover na te
denken.
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Tel 02 229 36 02

s.fernandez@caritasint.be

Fondation Orient-Occident
Fondation Orient-Occident is de naam van de
ngo in Marokko die u zal helpen om u opnieuw in
Marokko te vestigen na uw verblijf in Europa.

Omar Amezian
Adviescentrum Migratie
TEL 03 23 54 05 | GSM 0471 04 12 44

omar.amezian@cawantwerpen.be

De hoofdzetel bevindt zich in Rabat, maar in
meerdere kantoren over heel Marokko staan
onze medewerkers klaar om u te begeleiden.
reintegration@caritasint.be - www.caritas-int.be
www.vrijwilligeterugkeer.be
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Re-integratie met
Caritas International
Marokko

Vrijwillige terugkeer

Waar in Marokko?

Vorming & werk zoeken

Indien u wenst terug te keren naar uw land van

De hoofdzetel van de Fondation bevindt zich te Rabat,



herkomst, kunnen Fedasil en Caritas International u

maar de begeleiding kan overal in Marokko plaatsvinden.

helpen om dit te realiseren en uw terugkeer voor te

Er zijn kantoren in Rabat, Larache, Casablanca, Oujda en

bereiden. U kan hierbij rekenen op administratieve

in Safi.

hulp, een vliegticket, terugbetaling van kosten voor

ling in Tanger (hotel, toerisme, enz.)

Wat houdt de begeleiding in?

reisdocumenten en wat zakgeld op de luchthaven
van Brussel (in samenwerking met IOM ).

Verkenning mogelijke vorming & tewerkstel-

Indien u naar Marokko wenst terug te keren, zal er een



Hulp bij het opstellen van je CV



Oriëntering gepaste werkaanbiedingen



Hulp bij de voorbereiding van een
sollicitatiegesprek

gesprek plaatsvinden om met u alles overlopen wat van

Re-integratie in Marokko

belang is voor uw terugkeer. De aard van de hulp wordt
voor uw vertrek bepaald, op basis van uw specifieke

In Marokko wordt een bijkomende steun voorzien
door de « Fondation Orient-Occident ». U komt in
contact met deze ngo vóór of na uw terugkeer en
zij begeleiden u in de verder te ondernemen
stappen die nodig zijn om u opnieuw in Marokko
te vestigen.

situatie. Hieronder staan de verschillende mogelijkheden
ter ondersteuning; sommige opties kunnen worden
gecombineerd. Op basis van uw noden en het beschikbare budget kan Caritas u alle info verstrekken over de
soort steun waarvoor u in aanmerking komt. Neem
gerust met ons contact voor verdere info.
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Onthaal op de luchthaven
Onthaal op de luchthaven is mogelijk indien u geen
contacten meer heeft in Marokko.

Tijdelijke opvang (Tanger)
In een appartement in Tanger is er een kamer beschikbaar voor een maximaal verblijf van drie maanden na
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aankomst.

Opstarten van een economische activiteit


Advies over sectoren met groeipotentieel



Analyse van de nodige middelen en capaciteiten



Begeleiding bij de verschillende stappen van de
opstart

